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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ3/3/2109 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  {السابعة } الجمسة                           
م وفى جوبم السبعة الحبدية عشر صببحبً جن عقد اجحوبع هجلس الكلية 3/3/1029اًه في يىم االحد الوىافق 

 ) عويد الكلية (   عبد الٌبصر عبد الجىاد هحودبرئبسة السيد األسحبذ الدكحىر/ 

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث. أ.د/ سناء محمود الربيعي 0

 .وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2

 ترونيات واالتصاالت الكهربية.رئيس مجمس قسـ هندسة االلك د/ منى محمد صبري شقير1أ 3

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د / أيمف السيد احمد السيػد 4

 .رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان1أ 5

 االتصاالت الكهربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات و  أ.د / حساـ الديف حسيف أحمد 6

 األستاذ المتفرغ هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد إبراهيـ محمود 7

 )مدعو( األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ . أ.د/ محمد أحمد فكيريف 8

 ت واالتصاالت الكهربية.األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة االلكترونيا أ.د/ السيد محمود الربيعي 9

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية . أ.د /محمود محمد محفوظ 01

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

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية . أ.د/مجدى محمد كامؿ يوسؼ 02

 . أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب( السيد  حمدي/ محمد 1د 03

 أقدـ المدرسيف)بالتناوب( / مها سعد الديف طمبة1د 04

 اعتذر عف الحضور

 األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / عاطؼ السيد أبو العـز 0

 تغيب عف الحضور

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ . ؿ عبد الرازؽ كرارمحمد إسماعيد./  0

 ساتذة بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 2

 رئيس مجمس إدارة شركة بنها لمصناعات اإللكترونية )مف الخارج( د.ـ/ حساـ حسف عبد الحميد 3

 رجؿ أعماؿ الحميد عفيفي خمؼ اهللـ/ محمد عبد  4

 نقيب نقابة المهندسيف )مف الخارج(. ـ/ شبؿ محمد ضحا 5

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  
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 -هىضىعبت ببلحفىيض:
الطمب المقدـ مف السيدة الدكتورة / هند عبد  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -0

األستاذ المساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأف الترشيح لحضور سيادتها  – العظيـ محمد ممهط
36 ,2019المؤتمر الدولي : 

th
 NATIONAL RADIO SCIENCE CONFERENCE (NRSC 2019) 
قًا لما جاء مف وكذلؾ دفع رسوـ اشتراؾ المؤتمر ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة طب

 مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  أوصى المجمس بالموافقة عمى الترشيح
 
الطمب المقدـ مف السيدة الدكتورة / منى  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -2

المدرس المساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية لترشيح سيادتها لحضور  –دوي مجدي محمود ب
36 ,2019المؤتمر الدولي : 

th
 NATIONAL RADIO SCIENCE CONFERENCE (NRSC 2019) 
لما جاء مف وكذلؾ دفع رسوـ اشتراؾ المؤتمر ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة طبقًا 

 مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  أوصى المجمس بالموافقة عمى الترشيح
 
/ محمد 1د/ عميد المعهد العالي لعمـو الحاسب ونظـ المعمومات بشأف الموافقة عمى انتداب د1الكتاب الوارد مف السيد أ -3

لمتدريس لطمبة المعهد بواقع يـو )واحد( أسبوعيا في الفصؿ  -بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات  المدرس -بدوى محمد
 ـ2108/2109الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة عمى االنتداب
/ صالح 1ـ المعمومات بشأف الموافقة عمى انتداب دد/ عميد المعهد العالي لعمـو الحاسب ونظ1الكتاب الوارد مف السيد أ -4

لمتدريس لطمبة المعهد بواقع يـو  )واحد( أسبوعيا في  -المدرس بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات -الديف شعباف عيسى
 ـ2108/2109الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة عمى الترشيح
 

 -بت لإلحبطة :هىضىع
ـ بشأف موافقة مجمس الجامعة بجمسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2109( بتاريخ 323قرار رئيس الجامعة رقـ ) -0

ـ عمى تجديد ضـ كؿ مف السادة االساتذة المتفرغيف الموضحة اسماؤهـ بعد بكمية الهندسة اإللكترونية 31/0/2109
 ـ ولمدة عاـ وهما :31/0/2109ة مف الداخؿ اعتبار مف بالجامعة لعضوية مجمس الكمي

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية . أ.د/ محمد أحمد فكيريف هالؿ0
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية بالكمية     . أ.د/ محمود محمد محفوظ                 2

 القــــــــرار
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 أحيط المجمس عمما.
 

 -هىضىعبت عبهة:
األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ  -د/ السػيد محمػود الربيعػي1د/ عميد الكمية بشأف تجديد ضـ السػيد أ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

 هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية لمدة عاـ بمجمس الكمية .
 القــــــــرار

 مى التجديد ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة ع
 
المذكرة المقدمة مػف السػيد أ.د/ السػيد محمػود الربيعػي بشػأف ترشػيح رسػالة الػدكتورا  المقدمػة مػف المهنػدس / وليػد فػؤاد  -2

ـ وتحويػؿ الرسػالة إلػى كتػاب يػتـ طباعتػه عمػى نفقػة 2109الشافعي لجائزة أحسف رسالة تمنح مػف جامعػة المنوفيػة لعػاـ 
دعـ الجامعة لتميزها في أحد المجػاالت التخصصػية الحديثػة وذلػؾ بنػاءًا عمػى توصػية لجنػة المناقشػة حيػث مجمة الكمية وب

( وهػو مػا لػـ 45بحثػًا كمهػا فػي دوريػات عالميػة بمجمػوع معامػؿ تػأثير )( 22نشر الباحث فػي سػابقه لػـ تحػدث مػف قبػؿ )
 وى جامعات مصر وجامعات العالـ المتميزة .يتحقؽ في أي رسالة دكتورا  في تخصص الهندسة اإللكترونية عمى مست

 القــــــــرار

عمػى ترشػيح رسػالة الػدكتورا  المقدمػة مػف المهنػدس / أوصى المجمس بالموافقة بناءًا عمػى توصػية لجنػة الفحػص والمناقشػة     
تػاب يػتـ طباعتػه عمػى ـ وتحويػؿ الرسػالة إلػى ك2109وليد فؤاد الشافعي لجائزة أحسف رسالة تمنح مػف جامعػة المنوفيػة لعػاـ 

 ويرفع لمجامعة . نفقة مجمة الكمية وبدعـ الجامعة لتميزها في أحد المجاالت التخصصية الحديثة
د/ عميد المعهد العالي لمهندسة االلكترونية ببمبيس ) هندسة البرمجيات ( بشأف الموافقة عمى 1الكتاب الوارد مف السيد أ-3

متاحة لمكمية مف حيث تزويد المعهد بأعضاء هيئة التدريس والخبرة الهندسية تجديد التعاوف في حدود االمكانيات ال
عداد الجداوؿ الدراسية وتزويد المعهد بالخبرات العممية والتدريسية وتشغيؿ المعامؿ  عداد الموائح وا  ومراجعة المناهج وا 

 لعامميف. والورش في الحدود التي تسمح بها الكمية وكذلؾ تبادؿ الخبرات وتدريب الطالب وا
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة     
 
التكدس الكثير مف طالب الماجستير والدكتورا   د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

س اليـو الستيعاب الطمبات المقدمة في السيمنار النهائي لجميع الطالب في االقساـ يرجى عقد أكثر مف سيمنار في نف
 حتى ال يزيد التأخر مف تقديـ الطمب وعقد السيمنار أكثر مف شهر حرصا عمى مصالح طالب الدراسات العميا بالكمية . 

 
 القــــــــرار

 .اليـو فيسيمنار 2عدد عمى عقد  أوصى المجمس بالموافقة    
 

 -هىضىعبت اللجٌة الحٌسيقية :
 

 ( لمعػػػػاـ الجػػػػامعيالسادسػػػػة  ) الجمسػػػػةالمجنػػػػة التنسػػػػيقية لمبػػػػرامج التػػػػي تعمػػػػؿ بالسػػػػاعات المعتمػػػػدةضػػػػر اجتمػػػػػاع مح -0
 . ـ 24/2/2109 الموافؽ ة يوـ األحدالمنعقدـ و 2108/2109
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 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى  اعتماد المحضر .
 

( لمعػػاـ السادسػػة  الجمسػػةلصػػناعية بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ) مجمػػس إدارة برنػػامج هندسػػة الػػتحكـ امحضػػر اجتمػػػاع  -2
 .ـ 01/2/2109 الموافؽ ة يوـ األحدالمنعقدـ 2108/2109 الجامعي

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى  اعتماد المحضر .
 

ات السادة المشاركيف في العمميػة صرؼ مستحق د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -3 
بػػػدؿ حضػػػور  -ـ ) مكافػػػات التػػػدريس2108/2109التعمميػػػة لبرنػػػامج هندسػػػة الػػػتحكـ الصػػػناعية لمفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ 

 الخ( . حيث أوصت المجنة بالموافقة. 111مكافات االرشاد االكاديمى -جمسات مجمس االدارة
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة .
بشأف قرار المجمس األعمى لمجامعات بأف تكػوف أعػداد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب.كرة المقدمة مف السيد أالمذ -4

حيػث أوصػت المجنػة  % مػف أعػداد الطػالب المسػتجديف35الطالب المقبػوليف بػالبرامج الجديػدة بالجامعػات المصػرية نسػبة 
 بالعمـ.

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
بشػأف عػرض محضػر مجمػس إدارة برنػامج الهندسػة  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب.لمذكرة المقدمة مػف السػيد أا -5

الطبية الحيوية والتكنولوجيا والمنو  به عمى استكماؿ بعض االعماؿ الخاصة بزيارة لجنة المػراجعيف   مػف المجمػس االعمػى 
حيػث أوصػت المجنػة بػالعمـ.  ات المعدنيػة المطمػوب شػراؤها لاعػداد لمزيػارة.لمجامعات لمبرامج مػف تجهيػزات لممعامػؿ والموحػ

 والموافقة عمى التجهيزات المطموبة لمزيارة بعد اتخاذ االجراءات الالزمة لذلؾ.
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
مقػػدـ مػػف برنػػامج الهندسػػة الطبيػػة ال ببشػػأف الطمػػ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6

 جنيه حيث أوصت المجنة بالموافقة. 5111الحيوية والتكنولوجيا لشراء لوحات نحاسية في حدود 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  أوصى المجمس بالموافقة
 

ئوف التعمػيـ بالجامعػة بشػأف بشػأف كتػاب مػدير عػاـ شػ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
واالقتػػراح بالسػػماح بتقسػػيط الرسػػوـ الدراسػػية لطػػالب  تعػػذر العديػػد مػػف الطػػالب فػػي سػػداد الرسػػوـ الدراسػػية المميػػزة لمبػػرامج

وبػػالرجوع إلػػى الالئحػػة الداخميػػة لبرنػػامجي )الهندسػػة الطبيػػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا البػػرامج فػػي كػػؿ فصػػؿ دراسػػي عمػػى حػػدة 
ـ 05/6/2106( بتػاريخ 0938صاالت والشػبكات( بنظػاـ السػاعات المعتمػدة الصػادرة بػالقرار الػوزاري رقػـ )(و)هندسة االت

( 4825والالئحػػة الداخميػػة لبرنػػامج )هندسػػة الػػتحكـ الصػػناعية( بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة الصػػادرة بػػالقرار الػػوزاري رقػػـ )
حيػث أوصػت المجنػة بعػدـ  .بتقسػيط الرسػوـ الدراسػية ـ تبيف أنها لـ تتضػمف أي بنػد يسػمح لمطالػب 24/9/2106بتاريخ 

 .  ةالموافقة وااللتزاـ بالالئح
 القــــــــرار
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 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(6) 

 .وااللتزاـ بالالئحة ويرفع لمجامعة  أوصى المجمس بعدـ الموافقة
 

ي لبرنػػامج د/ المػػدير التنفيػػذ1بشػػأف كتػػاب السػػيد أ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8
 جنيه. حيث أوصت المجنة بالموافقة.   41111الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا لشراء أرضيات فنيؿ في حدود 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  أوصى المجمس بالموافقة
 
لمػػدير التنفيػػذي لبرنػػامج د/ ا1بشػػأف كتػػاب السػػيد أ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9

 حيث أوصت المجنة بالموافقة.  جنيه 02511الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا لشراء ستائر في حدود 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  أوصى المجمس بالموافقة
  

 ( لمعػاـ الجػامعيالسادسػة  سػةالجممجمس إدارة برنامج  االتصاالت والشبكات بنظاـ الساعات المعتمدة )محضر اجتمػاع  -01
  .ـ 09/2/2109 الموافؽ ة يوـ الثالثاءالمنعقدـ 2108/2109

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

كتػاب برنػامج هندسػة االتصػاالت والشػبكات  بشػأف د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب.المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -00
الشػػبكة العنكبوتيػػة لءشػػياء ببرنػػامج هندسػػة االتصػػاالت والشػػبكات وذلػػؾ ضػػمف بنػػاء  والمتضػمف طمػػب الموافقػػة عمػػى شػػراء

 حيث أوصت المجنة بالموافقة.   وتطوير المعامؿ في البرنامج والذى يخدـ الخطة الدراسية
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة.
 

د/ رئػيس الجامعػة والمتضػمف موافقػة 1كتػاب أ بشأف الطالبد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ و .المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
جنيػػه الػػى  251عمػػى زيػػادة رسػػوـ السػػاعة المعتمػػدة لمطػػالب الجػػدد بػػالبرامج مػػف  31/0/2109مجمػػس الجامعػػة بتػػاريخ 

 ـ حيث أوصت بالعمـ.2121/ 2109جنيه لمساعة المعتمدة اعتبارا مف العاـ الجامعي  261
 القــــــــرار

 بالموافقة.أوصى المجمس 
 

  -: شئىى الحعلين والطالة
اقتراح زيادة مدة التدريب الصيفي لطالب الفرقة  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

كرة التى تقدـ طبقا لممذ ـ 2108/2109أسابيع في هذا العاـ الجامعي  6أسابيع إلى  4اإلعدادي واألولى والثانية مف 
حتى يتسنى تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح لهذا العاـ بها مشرفي التدريب بالكمية والتي يمتمسوف فيها زيادة مدة التدريب 

 وتحقيؽ أقصى استفادة لمطالب ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(7) 

الموافقة عمى إعادة قيد الطالب / مينا مفتاح  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -2
ـ الموقوؼ 2108/2109عياد عبدالممؾ بالفرقة الرابعة قسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ في العاـ الجامعي 

ـ إلعادة قيد  بالكمية 01/2/2109)فرصة سادسة( حيث أف الطالب تقدـ بطمب بتاريخ وحالته عف الدراسة بسبب التجنيد 
ـ 6/2/2109مرفؽ به نموذج لممتخمفيف عف تأدية الخدمة العسكرية يفيد بأنه أصبح غير مطموب لمتجنيد نهائيًا بتاريخ 

افقة عمى إعادة قيد الطالب / مينا )وذلؾ خالؿ شهر مف تاريخ القرار( ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالمو 
ـ 2108/2109مفتاح عياد عبدالممؾ بالفرقة الرابعة قسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ في العاـ الجامعي 

 الموقوؼ عف الدراسة بسبب التجنيد .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 

تأجيؿ دخوؿ االمتحاف لمقرر الكيمياء )مقرر  / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأفد.المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف 2108/2109تحميؿ( لمطالب / رضواف زكريا رضواف محمد بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي 

رضواف زكريا رضواف محمد بالفرقة الثانية التعميـ والطالب بالموافقة عمى تأجيؿ دخوؿ امتحاف مادة )الكيمياء( لمطالب / 
 ـ حيث أف هذا المقرر )مقرر تحميؿ( خاص بالفرقة االعدادي .2108/2109لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

الب / محمد أحمد محمد القصري إرجاء قيد الط د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى 2109/2121أحمد بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي القادـ 

ـ عمى أف ال يحتسب إرجاء 2109/2121إرجاء قيد الطالب / محمد أحمد محمد القصري أحمد لمعاـ الجامعي القادـ 
 قيد .القيد ضمف مرات إيقاؼ ال

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
إرجاء قيد الطالب / عمرو جماؿ عمي خميؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

طالب بالموافقة عمى ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ وال2109/2121طالب بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي القادـ 
ـ عمى أف ال يحتسب إرجاء القيد ضمف 2109/2121إرجاء قيد الطالب / عمرو جماؿ عمي خميؿ لمعاـ الجامعي القادـ 

 مرات إيقاؼ القيد .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
اقتراح موعد االمتحانات خالؿ الفصؿ الدراسي  طالب بشأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ وال.المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

 وهي : ـ 2108/2109الثاني لمعاـ الجامعي 
 ـ .6/4/2109ـ إلى 31/3/2109موعد امتحانات نصؼ الفصؿ الدراسي الثاني مف  -
 ـ .23/5/2109ـ إلى 08/5/2109موعد امتحانات الشفهي والعممي مف  -
 ـ .24/6/2109ـ إلى 25/5/2109ثاني مف موعد امتحانات الفصؿ الدراسي ال -
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(8) 

 ـ .4/7/2109ـ إلى 26/6/2109موعد امتحانات التخمفات مف  -
 ـ .06/6/2109تكممة المشروع مف  -
 ـ .07/7/2109موعد مناقشة المشروع مف  -
 ـ .0/7/2109بداية التدريب الصيفي مف  -

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 ـرارالقـــــــ

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
الترخيص لطالب الفرص مف الخارج بدخوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

ـ حيث أف هؤالء الطالب لهـ حؽ التقدـ لالمتحاف مف الخارج وهؤالء الطالب 2108/2109االمتحانات لمعاـ الجامعي 
اموا بسداد الرسـو الخاصة بذلؾ وهـ : الطالب / مينا مفتاح عياد عبد الممؾ والطالب / حساـ أحمد عبد العزيز زاهر، ق

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
  -العالقبت الثقبفية:

دراسة مشروع تعزيز التعاوف مع جامعة  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةة مف السيدالمذكرة المقدم -0
نوتنجهاـ البريطانية وفرعها في ماليزيا ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى التقرير 

 )مرفؽ التقرير( .المقدـ مف السيدة الدكتورة / غادة البنبي في هذا الشأف 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
 
دراسة مشروع البرنامج التنفيذي لمتعاوف  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -2

ـ ، حيث أوصت لجنة 2109/2121هورية مصر العربية وجمهورية النمسا ألعواـ الثقافي والعممي والتعميمي بيف جم
العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى التقرير المقدـ مف السيدة الدكتورة / غادة البنبي في هذا الشأف )مرفؽ 

 التقرير( .
 القــــــــرار

 عالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة ال
 
تفعيؿ التعاوف في المجاالت االقتصادية  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -3

،  والعممية والفنية والمتعمقة باجتماعات الدورة الخامسة المشتركة المصرية الكازاخستية والرابعة لمجنة المشتركة األذرية
حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى التقرير المقدـ مف السيدة الدكتورة / غادة البنبي في 

 هذا الشأف )مرفؽ التقرير( .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
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 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(9) 

 
دراسة مسودة مذكرة التفاهـ في مجاؿ التعميـ  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةمف السيدالمذكرة المقدمة  -4

العالي والبحث العممي بيف جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث 
 غادة البنبي في هذا الشأف )مرفؽ التقرير( . العممية بالموافقة عمى التقرير المقدـ مف السيدة الدكتورة /

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
 
إعادة دراسة مقترح مشروع البرنامج التنفيذي  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -5

ف حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية باكستاف اإلسالمية ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث بي
 العممية بالموافقة عمى ما أوصى به مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية في هذا الشأف .

 القــــــــرار

 نة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لج
 
دراسة مشروع البرنامج التنفيذي بيف حكومة  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -6

مى جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية لتوانيا ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة ع
 التقرير المقدـ مف السيدة الدكتورة / غادة البنبي في هذا الشأف )مرفؽ التقرير( .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
 
االتفاقية اإلطارية في مجاالت التعميـ دراسة  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -7

العالي بيف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي في جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنكفونية ، حيث أوصت لجنة 
ؽ العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى التقرير المقدـ مف السيدة الدكتورة / غادة البنبي في هذا الشأف )مرف

 التقرير( .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
 

دراسة مشروع البرنامج التنفيذي المقترح  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -8
ث العممي بيف جمهورية مصر العربية وجمهورية السوداف لءعواـ لمتعاوف في مجاؿ التعميـ العالي والبح

( طالب مف دولة 05ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى تدريب عدد )2108/2121
ؼ تدريبهـ السوداف وذلؾ خالؿ فترة التدريب الصيفي عمى أف تتحمؿ الجامعة فقط إقامتهـ في المدف الجامعية ومصاري

مدة البرنامج مع إعداد برنامج ترفيهي في نهايته وذلؾ في المعسكر الصيفي لمجامعة في جمصة وال تتحمؿ الكمية أو 
الجامعة نفقات التغذية أو التأميف الصحي الشامؿ ، وتكوف فترة التدريب : شهر واحد )أربعة أسابيع( موزعة كما هو 

 بالجداوؿ المرفقة .
 القــــــــرار

 وصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.أ
 



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(01) 

التعاوف مع بعض الدوؿ األفريقية ) غينيا  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -9
زيمبابوي ( باعتبار مصر رئيس االتحاد  –قر مدغش –جنوب أفريقيا  –ساتومي  –ناميبيا  –موزنبيؽ  –جامبيا  –بساو 

ـ  ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى التعاوف بيف ج.ـ.ع 2109األفريقي لعاـ 
 والدوؿ األفريقية في ضوء آليات محددة )مرفؽ( .

 القــــــــرار

 ت الثقافية ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقا
 

دراسة مشروع البرنامج التنفيذي لمتعاوف  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -01
في مجاؿ التعميـ العالي بيف حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية 

 ممية بالموافقة عمى التقرير المقدـ مف السيدة الدكتورة / غادة البنبي في هذا الشأف )مرفؽ التقرير( .والبحوث الع
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
والبحث  العاليالتعاوف بيف وزارة التعميـ  بشأفبحوث مدراسات العميا والد/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -00

بيف جمهورية مصر العربية والجامعة الهندية ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة  العممي
 عمى ما أوصى به مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية في هذا الشأف .

 القــــــــرار

 المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.أوصى 
فتح باب الترشيح لجائزة عبد الحميد  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -02

ة والبحوث العممية بالموافقة عمى ما ـ( ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافي2109شوماف لمباحثيف العرب لدورة العاـ )
أوصى به أ.د/ رئيس مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالتفويض عف مجمس القسـ وذلؾ بترشيح 
السيد الدكتور / محمد إسماعيؿ عبد الرازؽ حسف كرار األستاذ المساعد بالقسـ في مجاؿ تخصص الهندسة الطبية 

 الحيوية .
 رالقــــــــرا

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
الطمب المقدـ مف السيد المهندس / عبد  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -03

كترونيات واالتصاالت الكهربية بشأف الموافقة المدرس المساعد بقسـ هندسة اإلل –الحميد محمد سيد أحمد عبد الحميد 
بمرتب  ساكالي -عمى منح سيادته إجازة دراسية لمحصوؿ عمى درجة الدكتورا  )منحة شخصية( مف جامعة باريس

ـ عمما بأف الجهه المانحة سوؼ 2109بداء مف سبتمبر  ـ ،2109/2121لمعاـ الجامعي  يصرؼ مف الداخؿ لمدة عاـ
حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة  لسفر كما هو موضح بالشروط المنحةتتحمؿ قيمة تذاكر ا

 طبقًا لما جاء مف مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
 

الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةلمذكرة المقدمة مف السيدا -04
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت بقسـ أستاذ مساعد  – هند عبد العظيـ ممهط/  الدكتورة ةلمسيدفي مجالت عالمية 

 -وذلؾ لنشر  بحث في مجمة عالمية: الكهربية



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(00) 

Wireless Personal Communications, Vol. 100, No. 3, pp.1235-1248, 2018. 

  -والبحث بعنواف :
" Terahertz Graphene Based Metamaterial Transmitarray " 

 .عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتها  صت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةو أحيث 
 القــــــــرار

 المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.أوصى 
 

الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -05
هندسة اإللكترونيات الصناعية بقسـ األستاذ المساعد  – محمد حمدي محمد السيد/  الدكتورلمسيد في مجالت عالمية 

 -وذلؾ لنشر  بحث في مجمة عالمية: والتحكـ
Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 29, Issue 8, pp. 1859-1871, 2018. 

  -والبحث بعنواف :
" A Novel Inverted Fuzzy Decoupling Scheme for MIMO Systems with Disturbance: A case 

Study of Binary Distillation Column " 
 .عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادته  صت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةو أحيث 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
 

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -06
وذلؾ لمحفاظ  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبقسـ األستاذ المتفرغ  – السيد محمود الربيعي/ األستاذ الدكتور 

نمية ورعاية المبدعيف منهـ وتوفير شراكة مع عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء هيئة التدريس وت
ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ هذ  الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص

 األبحاث لسيادته .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -07

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبقسـ المدرس  – محمد ريحاف إماـ المميجي/ الدكتور 
اء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منهـ وتوفير شراكة مع الجامعات الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعض

ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ هذ  األبحاث األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص
 لسيادته .

 القــــــــرار

 ية ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقاف
 

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -08
لممكية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ ا هندسة وعمـو الحاسباتبقسـ األستاذ المساعد  – جماؿ محروس عمي عطية/ الدكتور 

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منهـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 
 ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ هذ  األبحاث لسيادته .سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(02) 

 
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة 
 

 -دراسبت عليب :
وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

دسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصػاالت الكهربيػة المقيد لدرجة ماجستير العموـ الهن -بالمهندس / أحمد بحر محمد أحمد 
 ـ  ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2105دورة أكتوبر  –

 " ضبط أداء المركبات الطائرة بدوف طيار كمرحالت "
" Performance Optimization of Unmanned Ariel Vehicles as Relays " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / السيد محمود الربيعي 0
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د/سامي عبد المنعـ الضميؿ 2
 ت الكهربيةأستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاال د. / عادؿ شاكر الفيشاوي 3

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

 .ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور 
 

وث بشػأف العػذر المقػدـ مػف المهنػدس / أحمػد سػمير ا والبحػ/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػ د.المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -2
المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية بقسـ هندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة دورة أكتػوبر  –محمود كريـ 

 لظروؼ مرض والدته . ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ مرض والدته ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى وذلؾ نظراً 2108
 القــــــــرار

العػذر المقػدـ مػف الطالػب المػذكور عػف دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي أوصى المجمس بالموافقة عمػى 
 ويرفع لمجامعة.ـ 2108/2109

 
راسة ) مد عاـ أوؿ ( لممهندس / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الد1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -أشرؼ عبد اهلل عبد البديع البنا 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ ( 2104الكهربية دورة أكتوبر 

 كور .لممهندس المذ
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ ( لممهندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
الموافقة عمى إعتماد التقرير السنوي لمطالبة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات  -ـ نور الديف / هند عبد الغفار عبد السال
 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمي ما جاء بالتقرير السنوي الخاص بالطالبة المذكورة .حيث أوصت الصناعية والتحكـ ، 



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(03) 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.لمطالبة المذكورة  إعتماد التقرير السنويأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
 –ـ )دبمـو 2109إعتماد دورة القيد يناير  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قبوؿ الطالب حيث أوصت ـ ، 2108/2109دكتورا ( لمعاـ الجامعي  –ماجستير 
 دكتورا ( . –ماجستير  –ـ )دبمـو 2109يف لمقيد بدورة يناير المتقدم

 القــــــــرار

دكتػػػػػورا ( لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي  –ماجسػػػػػتير  –ـ )دبمػػػػػوـ 2109إعتمػػػػػاد دورة القيػػػػػد ينػػػػػاير أوصػػػػػى المجمػػػػػس بالموافقػػػػػة عمػػػػػى 
 ويرفع لمجامعة.ـ 2108/2109

 
الموافقة عمى تحسيف مادة " انتشار الموجات  ا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العمي1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في  –الكهرومغناطيسية " في الفصؿ الدراسي الثاني الخاصة بالطالب / أحمد عاطؼ حسف 
لدراسات العميا ـ ، حيث أوصت لجنة ا2107العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

بالموافقة عمى تحسيف مادة " انتشار الموجات الكهرومغناطيسية " في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 ـ .2108/2109

 القــــــــرار

تحسيف مادة " انتشػار الموجػات الكهرومغناطيسػية " فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة.ـ 2108/2109

الموافقة عمى إلغاء قيد الطالبة / نرميف عبد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو األساسية الهندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات  –الستار صابر عبد الباري 

ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ خاصة بها ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء قيد 2106ة أكتوبر الهندسية دور 
 الطالبة المذكورة وذلؾ نظرًا لظروؼ خاصة بها .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.إلغاء قيد الطالبة المذكورة أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
الموافقة عمى إلغاء قيد الطالبة / سموى سعيد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

المدرس المساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية والمقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في  –حامد مصطفى 
إلجازة الدراسية إلى هونج كونج لمحصوؿ عمى ـ حيث أف المهندسة المذكورة عضو با2105العمـو الهندسية دورة أكتوبر 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 06/8/2109ـ وحتى 07/8/2108درجة الدكتورا  لمدة عاـ ثاف اعتبارًا مف 
بالموافقة عمى إلغاء قيد الطالبة المذكورة نظرًا ألنها عضو باإلجازة الدراسية إلى هونج كونج لمحصوؿ عمى درجة الدكتورا  

 ـ .06/8/2109ـ وحتى 07/8/2108مدة عاـ ثاف اعتبارًا مف ل
 القــــــــرار

 ـ06/8/2109ـ وحتػى 07/8/2108إلغػاء قيػد الطالبػة المػذكورة لمػدة عػاـ ثػاف اعتبػارًا مػف أوصى المجمس بالموافقػة عمػى 
 ويرفع لمجامعة.

 



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(04) 

الخاصػػة لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ  تشػػكيؿ ث بشػػأف د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػو 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
بقسػػـ هندسػػة وعمػػوـ المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ الهندسػػية  – تػػامر طػػالؿ محمػػد عبػػد الهػػادي / بالطالػػب 
 وتتكوف المجنة مف السادة: ـ2101 أكتوبردورة الحاسبات 

 الوظيفة االسـ ـ

 (خارجي) جامعة حمواف -الهندسةبكمية أستاذ متفرغ    السيد مصطفى سعدد/ 1أ 0

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) مف خارج القسـ ( أ.د / مجدي عبد الستار قطب 2

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) عف لجنة اإلشراؼ ( أ.د / معوض ابراهيـ معوض 3

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات ) مف داخؿ القسـ ( اويأ.د / نواؿ أحمد الفيش 4

 أستاذ بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات ) مف داخؿ القسـ ( أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عمير  5

 تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور.لدراسات العميا بالموافقة عمى حيث أوصت لجنة ا
 رالقــــــــرا

 ويرفع لمجامعة.تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور أوصى المجمس بالموافقة عمى 
لجنػة االمتحػاف  اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01

المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ هندسػػة اإللكترونيػػات  – مف محمػػد سػػالـ أحمػػد عبػػد العزيػػز عبػػد الػػرح/ الخاصػػة بالطالػػب الشػػامؿ 
 وتتكوف المجنة مف السادة: ـ2105 أكتوبرالمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية دورة واالتصاالت الكهربية و 

 
 الوظيفة االسـ ـ

 (خارجي) مسجامعة عيف ش -بكمية الهندسةأستاذ متفرغ    عبد الحميـ عبد النبي ذكريد/ 1أ 0

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) عف لجنة اإلشراؼ ( أ.د / السيد محمود الربيعي 2

 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مف داخؿ القسـ ( أ.د / فتحي السيد عبد السميع 3

 ذ بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات ) مف خارج القسـ (أستا أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عمير  4

 أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مف داخؿ القسـ ( د. / سعيد محمد عبد العاطي 5

 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور.لدراسات العميا بالموافقة عمى حيث أوصت لجنة ا
 ارالقــــــــر

 ويرفع لمجامعة.لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور  اعتماد التقرير المقدـ مفأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

لجنػة االمتحػاف  اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
بقسـ هندسة المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ الهندسية  – ر صالح السيد مصطفى تام/ الخاصة بالطالب الشامؿ 

 وتتكوف المجنة مف السادة: ـ2104 أكتوبردورة  -اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 
 

 الوظيفة االسـ ـ

 (يخارج) جامعة عيف شمس -بكمية الهندسةأستاذ متفرغ    عبد الحميـ عبد النبي ذكريد/ 1أ 0

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) عف لجنة اإلشراؼ ( أ.د / السيد محمود الربيعي 2



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(05) 

 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مف داخؿ القسـ ( أ.د / منى محمد صبري شقير 3

 لفيزيقا والرياضيات الهندسية ) مف خارج القسـ (أستاذ مساعد بقسـ ا د. / أحمد عبد الفتاح أبو عرايس 4

 أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مف داخؿ القسـ ( د. / أحمد نبيه زكي راشد 5

 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور.لدراسات العميا بالموافقة عمى حيث أوصت لجنة ا
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.الخاصة بالطالب المذكور لجنة االمتحاف الشامؿ  اعتماد التقرير المقدـ مف أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

أسػامة / .د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  د1المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
الماجسػتير شػراؼ عمػى رسػالة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة مػف لجنػة اإلهندسػة بقسـ  أستاذ مساعد –فوزي زهراف 
بقسػػػـ هندسػػػة لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػي العمػػػوـ الهندسػػػية  المسػػػجؿ –سػػػامر عمػػػرو إبػػػراهيـ الدسػػػوقي / بالطالػػػبالخاصػػػة 

 ( : الي. ) لتصبح لجنة األشراؼ كالتـ 2106اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية إلحاؽ بدورة يناير 
 

  بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ متفرغ  حساـ الديف حسيف أحمدد/ .أ 0

 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / فتحي السيد عبد السميع 2

 ية مدرس بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهرب د. / وليد عيد عبد الرحمف الحنفي 3

 اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .هندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بمجمس قسـ 
 القــــــــرار

رفػع اسػـ السػيد  د./ أسػامة فػوزي زهػراف مػف لجنػة اإلشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير الخاصػة أوصى المجمػس بالموافقػة عمػى 
 .ويرفع لمجامعةالمذكور بالطالب 

 
/ كػاًل مػف السػيد أ.د د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى رفػع اسػـ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -03

أسػتاذ متفػرغ بقسػـ هندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة ، السػيدة د. / هنػد عبػد العظػيـ  –صابر حممي زيف الديف 
الخاصػة الػدكتورا  شػراؼ عمػى رسػالة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيػة مػف لجنػة اإلبقسـ هندسة  أستاذ مساعد –ممهط 

بقسػػـ هندسػػة ة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ الهندسػػية المسػػجم –ريحػػاب محمػػد حممػػي محمػػد أبػػو العطػػا / بالطالبػػة 
 . ـ 2106اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

 ( : تالي) لتصبح لجنة األشراؼ كال
  بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ متفرغ  عادؿ عبد المسيح صميبد/ .أ 0

 اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .هندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بمجمس قسـ 
 القــــــــرار

سيد أ.د / صابر حممي زيف الديف ، السيدة د. / هنػد عبػد العظػيـ ممهػط مػف أوصى المجمس بالموافقة عمى رفع اسـ كاًل مف ال
 لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الدكتورا  الخاصة بالطالبة المذكورة ويرفع لمجامعة.

 
وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -04

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية بقسـ  –لة الدكتورا  الخاصة بالمهندسة / رانيا أحمد سالمة غازي رسا



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(06) 

) تقنيات معالجة اإلشارات لكشؼ  -ـ ، في موضوع :2101هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 
  -رسالة مف السادة:قشة الاالختراؽ في شبكات الحاسب ( وتشكيؿ لجنة فحص ومنا

 الىظيفة االسن م

 ) خارجي ( جامعة اإلسكندرية –بكمية الهندسة  –أستاذ متفرغ  سعيد السيد إسماعيؿ الخاميأ.د/  2
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) داخمي ( حساـ الديف حسيف أحمدأ.د/  1
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) عف لجنة اإلشراؼ ( أ.د / السيد محمود الربيعي 3

 ) عف لجنة اإلشراؼ (وعموـ الحاسبات هندسة أستاذ متفرغ بقسـ  أ.د / نواؿ أحمد الفيشاوي 4
 ورة.حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذك

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -05

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية تخصص  –دسة / سممى رأفت محمد السعودي رسالة الماجستير الخاصة بالمهن
ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( ، في موضوع 2100هندسة وعمـو الحاسبات بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

  -السادة:رسالة مف ) معالجة اإلشارات الكهربية لمخطط القمب ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال -:
 

 الىظيفة االسن م

 )عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  طه السيد طهأ.د/  2

 ( ممتحف داخمي) وعموـ الحاسبات هندسة أستاذ متفرغ بقسـ  نواؿ أحمد الفيشاويأ.د/  1
 (حمواف )محكـ خارجيجامعة  –كيؿ كمية الهندسة أستاذ الهندسة الطبية وو  أ.د / محمد عمي أحمد الدسوقي 3
 أستاذ بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات ) عف لجنة اإلشراؼ ( أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عميرة 4

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى توصية مجمس قسـ هندسة وعمـو الحاسبات بالتشكيؿ المقترح لمجنة 
 سالة المقدمة بعالية .الفحص والمناقشة لمر 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة المذكورة أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية  –رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / أحمد معوض إبراهيـ دسوقي 

) استخداـ تقنيات معالجة اإلشارات في تحميؿ جزيئات الحمض النووي ( وتشكيؿ  -ـ ، في موضوع :2104دورة أكتوبر 
  -رسالة مف السادة:لجنة فحص ومناقشة ال

 
 

 ظيفةالى االسن م

 جامعة حمواف ) خارجي ( –كمية الهندسة  –أستاذ متفرغ  أ.د / السيد مصطفى سعد 2



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(07) 

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) داخمي ( أ.د / محمد محمد عبد السالـ نصار 1
 ة ) مشرؼ (أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربي طه السيد طهأ.د/  3
 بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مشرؼ (أستاذ  أ.د / فتحي السيد عبد السميع 4

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور  تشكيؿ لجنة الفحصأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -07
ـو الهندسية المسجمة لدرجة الماجستير في العم –رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة / أميرة محمد إسماعيؿ متولي 

) إرساؿ إشارة الميكروويؼ عمى نظـ االتصاالت البصرية ( وتشكيؿ لجنة فحص  -ـ ، في موضوع :2102دورة أكتوبر 
  -رسالة مف السادة:ومناقشة ال

 
 الىظيفة االسن م

 ) خارجي ( الزقازيؽجامعة  –كمية الهندسة ب أستاذ أ.د / عبد الحميد عبد المنعـ شعالف 2
 ( مشرؼأستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )  الناصر عبد الجواد محمدأ.د / عبد  1
 أستاذ متفرغ ) أستاذ مساعد ( بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) داخمي ( عبد الفتاح عبد الغني سعدأ.د/  3

 يات واالتصاالت الكهربية ) مشرؼ (بقسـ هندسة اإللكترونأستاذ مساعد  د. / أحمد نبيه زكي راشد 4

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.مقدمة مف السيد أالمذكرة ال -08
المدرس المساعد بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات  –رسالة الدكتورا  الخاصة بالمهندسة / عبير عبد العزيز محمد عشر  

) تنفيذ آالت الحوسبة  -ـ ، في موضوع :2103كتوبر والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية دورة أ
  -رسالة مف السادة:باستخداـ الحمض النووي ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال

 الىظيفة االسن م

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) داخمي ( أ.د / طه السيد طه 2
 رغ بقسـ هندسة عمـو الحاسبات ) عف لجنة اإلشراؼ (أستاذ متف أ.د / نواؿ أحمد الفيشاوي 1
 جامعة أسيوط ) خارجي ( –أستاذ بكمية الهندسة  محمد أبو زهاد أبو زيدأ.د/  3

مدرسة برات لمهندسة  –أستاذ مشارؾ الهندسة الكهربية وهندسة وعمـو الحاسبات  د. / جوف هنري رايؼ 4
 ة ) عف لجنة اإلشراؼ (الواليات المتحدة األمريكي –جامعة ديوؾ  –

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(08) 

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.سيد أالمذكرة المقدمة مف ال -09
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية بقسـ  –رسالة الدكتورا  الخاصة بالمهندس / باسـ محمد عمي الدويؾ 

) محاكاة قناة االتصاؿ لمجيؿ الخامس  -موضوع : ـ ، في2104هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 
  -رسالة مف السادة:مف اتصاالت شبكات المحموؿ ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال

 الىظيفة االسن م

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )عف لجنة اإلشراؼ( أ.د / السيد محمود الربيعي 2
 الجامعة المصرية اليابانية ) خارجي ( –أستاذ بكمية الهندسة  صبروتيأ.د / مها محمد ال 1
 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) داخمي ( منى محمد صبري شقيرأ.د/  3
 أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية)عف لجنة اإلشراؼ( د. / سعيد محمد عبد العاطي 4

 يث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور .ح
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور أوصى المجمس بالموافقة عمى 
وث بشأف الموافقة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة ات العميا والبح/ وكيؿ الكمية لمدراس د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -21

بالمهندس / محمد ابراهيـ سػميماف خمػيس المقيػد لدرجػة ماجسػتير العمػوـ الهندسػية تخصػص هندسػة اإللكترونيػات الصػناعية 
 عتمدة ( بعنواف :ـ   ) بنظاـ الساعات الم2106دورة يناير  –قسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –والتحكـ 

 " تطوير حاكـ تكراري ذكي ألنظمة التحكـ الالخطية "
(Development of Intelligent Repetitive Controller for Nonlinear Control Systems) 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 

 الوظيفة االسـ ـ

 والتحكـ أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية د./ محمد حمدي محمد السيد 0
 هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـمدرس بقسـ  د./ سامح عبد الحميـ محمد 2

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقػة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث فػي إطػار تخصػص الكترونيػات القػوى بنػاءًا عمػى خطػة 
 دة اآلتي اسمائهـ عمى ذلؾ وهـ :القسـ البحثية وطبقًا لقرارات مجمس القسـ الكمية واعتراض كاًل مف السا

 أ.د/ محمد فكيريف -2أ.د/ محمد إبراهيـ محمود                                 -0 
 القــــــــرار

 .بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالمهندس المذكور أوصى المجمس
 

وث بشأف الموافقة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة والبح / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -20
المقيد لدرجة ماجسػتير العمػوـ الهندسػية تخصػص هندسػة اإللكترونيػات الصػناعية  -بالمهندس / أحمد مصطفى حسف القناوي

 واف :ـ  ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعن2107دورة يناير  –قسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –والتحكـ 

 " التحكـ التكيفي المعتمد عمى المالحظ الذكي لءنظمة الال خطية "
Adaptive Control based on Intelligent Observer for Nonlinear Systems 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(09) 

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ نبيمة محمود الربيعيأ.د /  0
 هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ متفرغ بقسـ أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 2
 هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ مدرس بقسـ د./ احمد محمد النجار 3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمهندس المذكور .
 رالقــــــــرا

 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالمهندس المذكور.
 

 
  -:هب يسحجد هي أعوبل

االستاذ المتفرغ بقسـ هندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة بشػأف -د/ ناجى وديع مسيحة1الطمب المقدـ مف السيد أ -0
 .ـ2121يونيو 21 فيلمدة سنة ثالثة تنتهى  ةبالواليات المتحدة األمريكي لمرافقة الزوجة التي تعمؿ أجازتهمد 

 القــــــــرار

 . ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
 
 فيالحاسبات لممشاركة  ـقسـ هندسة وعمو  -المحالويالطمب المقدـ مف السيد الدكتور/ أحمد مصطفى عبد الحميد  -2

أسبوعيا مع موافاتنا بمفردات مرتب  ()واحدـ بواقع  يـو 2109 الثاني الدراسيمعاـ التدريس بقسـ الهندسة الكهربية ل
 سيادته.

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة . على انتداب سيادته أوصى المجلس بالموافقة
 

الكهربية مدرس بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت  – المميجيالطمب المقدـ مف السيد الدكتور/ محمد ريحاف إماـ -3
تحتاج رعاية واهتماـ  والتيلدته المريضة امارس المقبؿ وذلؾ لرعاية و  05بشأف منحه أجاز  لمدة سته أشهر تبدأ مف 

 المرفؽ .  الطبيمتواصؿ كما هو مبيف بتقرير القومسيوف 
 القــــــــرار

 . ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
 
الكمية وانه بعد سمسمة مف  باسـبشأف إعداد مؤتمر دولي الدكتور / رئيس المؤتمر  المذكرة المقدمة مف السيد األستاذ -4

جامعة المنوفية "  –االجتماع تـ تجهيز متطمبات واالحتياجات لتنفيذ المؤتمر باسـ " المؤتمر الدولي لمهندسة اإللكترونية 
كما يرجو جامعة المنوفية  –ونية بمنوؼ ـ بكمية الهندسة اإللكتر 2109ديسمبر  8-7والذي سوؼ يعقد في الفترة مف 

 الموافقة عمى :
 . (باإلنجميزية) مرفؽ طيه النشرة . الموافقة عمى اإلعالف عف المؤتمر0
 . الموافقة عمى دعـ المؤتمر مف الموارد الذاتية لممساعدة في إقامة المؤتمر بمستوى يميؽ بتاريخ الكمية ولكونه دولي .2
 اكات إنشاء موقع لممؤتمر .. الموافقة عمى دفع اشتر 3
. مخاطبة الجامعة لمحصوؿ عمى موافقتهـ بدعـ المؤتمر بمبمغ خمسوف ألؼ جنيهًا حيث أنه مؤتمر دولي وله قيمة عممية 4

 مرتفعة .



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(21) 

. مخاطبة الجامعة بالموافقة المبدئية عمى توريد مطعـ المدف أو فندؽ الجامعة الوجبات السريعة ليومي المؤتمر عمى أف 5
 د بعد االنتهاء منه مف الموارد المتحصمة .تس

  ( وذلؾ لمبحوث المقدمة مف أبناء الكمية لمحصوؿ عمى الماجستير والدكتورا  بالكمية .0.5. اعتبار تقييـ المؤتمر بنقاط )6
ة في المؤتمر كما يرجو مخاطبة األقساـ العممية عمى ضرورة مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باألبحاث العممي

 لدعـ المؤتمر .
 القــــــــرار

 . ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
 

 – مينا أبو سته مرقص زخارىالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد المهندس/  -5
ساعد بذات القسـ نظرًا لحصوله عمى درجة بالكمية في وظيفة مدرس م الفيزيقا والرياضيات الهندسيةالمعيد بقسـ 

حيث أنه كاف ممتـز في عممه ومسمكه  الفيزيقا والرياضيات الهندسية(تخصص)  األساسية الهندسيةالعمـو  في الماجستير
 منذ تعيينه معيدًا بالقسـ.

 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.مع تقديـ التهنئة أوصى المجمس بالموافقة 
 

المدرس المساعد  -الشافعيوليد فؤاد جابر قدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف تعييف السيد المهندس / المذكرة الم -6
في دكتورا  الفمسفة ت القسـ نظرًا لحصوله عمى درجة في وظيفة مدرس بذاواالتصاالت الكهربية اإللكترونيات بقسـ هندسة 

واالتصاالت حيث وافؽ مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات ت الكهربية قسـ هندسة االلكترونيات واالتصاال –ة يهندسال ـالعمو 
عمى ما ورد بتقرير المجنة وعمى تعييف سيادته في وظيفة مدرس بذات القسـ حيث أنه كاف ممتزما في عممه ومسمكه الكهربية 

 ويقـو بواجباته منذ تعيينه في وظيفة مدرس مساعد بالقسـ ومحسنًا أدائها . 

 
 رالقــــــــرا

 .أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التهنئة ويرفع لمجامعة
 
المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا بشأف اعتماد الممفات اآلتية  المذكرة المقدمة مف السيد -7

 والتي قد اعتمدت مف قبؿ الهيئة القومية لالعتماد :
 
 . رسالة ورؤية الكمية .0
 التنظيمي إلدارة البرنامج .. الهيكؿ 2
 . معايير تقييـ أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .3
 . دراسة عف التقييـ الكمي لممساحات والتجهيزات واألجهزة والموارد البشرية .4

 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة عمى االعتماد أوصى المجمس بالموافقة 



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػ
 ـ01/3/2109والممتدة حتى (ـ3/3/2109 السابعةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(20) 

 
المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا بشأف الموافقة عمى اعتماد  المذكرة المقدمة مف السيد -8

 سياسات جذب الطالب الوافديف لبرنامج الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا .

 
 القــــــــرار

 

 .عمى االعتماد ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة 
 
 

 حيث كبًث السبعة الثبلثة هسبءً اًحهى االجحوبع              

 

 

 عويد الكلية   أهيي الوجلس                                       

 
 د/ عبد الٌبصر عبد الجىاد هحود أ.                 أ. د/ السيد هحوىد الربيعي  


