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 اجتماع مجمس الكميةمحضر 

 .ـ0/3/9191 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  {بعةالساالجمسة }                          
م ّفى جوبم السبعة الحبدية عشر صببحبً جن عقد اجحوبع هجلس الكلية 1/3/0202اًَ في يْم االحد الوْافق 

 عويد الكلية ( )  أيوي السيد أحود السيد عويرٍبرئبسة السيد األسحبذ الدكحْر/ 

 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

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

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

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

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

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

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

 )بالضـ( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أبو العـز أ.د / عاطؼ السيد 01

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

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ1أ 09

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المتفرغ بقسـ مجدي محمد كامؿ  أ.د / 03

 ) بالتناوب ( ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ بقسـ  السيد  حمديمحمد  أ.د / 04

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب ( د./ محمد عبده محمد بربار 05

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. غادة محمد عبد الستار البنبي 06

 أعتذر عف عدـ الحضور

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

 تولى سكرتارية الجمسةت

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

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

 بالتعزيػػة لمسػػيد االسػػتاذ / رئػػيس الجميوريػػة االسػػبؽ كمػػا تقػػدـ السػػيد نعػػى سػػيادتو والسػػادة أعضػػا  المجمػػس  ثػػـ
لوفػاة زوجػة  األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -الدكتور / عاطؼ السيد ابو العـز 

 شقيقة .
 بقسػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  –/ رأفػت عبػػد العزيػز شػػمبي .قػدـ سػػيادتو والسػادة أعضػػا  المجمػس التينئػػة لمسػػيد د

/ لميػػا  محمػػد الشػػناوي بالقسػػـ أيضػػا .والسػػيدة د -سػػيادتو الػػى أسػػتاذ مسػػاعد بالقسػػـالصػػناعية والػػتحكـ لترقيػػة 
 لترقيتيا الى أستاذ مساعد بذات القسـ.   

 

 -: الوصبدقبت :أّالً 
 . ـ9/9/9191 ( المنعقدة بتاريخسةداسالالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 الخ 11ض( ليصبح القرار بما ال يتعار كممة ال)إضافة  (0بند ثالثا رقـ ) فيبالنسبة لموضوعات عامة 
 

 -: ببلحفْيضهْضْعبت ثبًيبً : 
 

المذكرة المقدمة مف السيد د./ أسامة فوزي زىراف قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -0
ى الكيربية بشأف الطمب المقدـ مف السيد الدكتور / وليد فؤاد جابر الشافعي المدرس بالقسـ بشأف الموافقة عم

ـ في مجاؿ األساسية 9191ترشيح سيادتو عمى أحسف رسالة دكتوراه والمقدمة مف اتحاد الجامعات العربية لعاـ 
والتطبيقية )تخصص الذكا  االصطناعي( ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 بالموافقة .

 القــــــــرار

 لتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة با
 

 

 -: لإلحبطة: هْضْعبت  ثبلثبً 
ـ بشػػأف الموافقػػة عمػػى ضػػـ كػػؿ مػػف السػػادة األسػػاتذة المتفػػرغيف 00/9/9191( بتػػاريخ 359قػػرار رئػػيس الجامعػػة رقػػـ ) -0

ـ 31/0/9191الموضحة أسماؤىـ بعد بكمية اليندسة اإللكترونية بالجامعة لعضوية مجمس الكمية مف الداخؿ اعتبػارًا مػف 
 ولمدة عاـ و ىما :

 أ.د/ مجدي محمد كامؿ يوسؼ            األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية .0

 أ.د / عبد العظيـ صبيح ابراىيـ           األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .9
 القــــــــرار
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 أحيط المجمس عمما.
 

ـ 9109/9191ـ بشػػأف إعػػادة تشػػكيؿ مجمػػس الكميػػة لمعػػاـ الجػػامعي 06/9/9191( بتػػاريخ 48يػػة رقػػـ )قػػرار عميػػد الكم -9
 برئاسة السيد األستاذ الدكتور / أيمف السيد أحمد السيد عميره )عميد الكمية(

 القــــــــرار

 .عمماً  أحيط المجمس
 

 -اللجٌة الحٌسيقية : : رابعبً 
خطػة التػدريب الصػيفي الػداخمي والخػارجي لطػالب ب رئيس مجمس إدارة البرنامج بشػأف د/ نائ1المذكرة المقدمة مف السيد أ-0

حيػث يتضػمف  بػدوف اعتمػادـ والتي ارتدت الػى الكميػة 9108/9109البرامج الدراسية بنظاـ الساعات المعتمدة لمعاـ الجامعي 
( بتػػاريخ 0071كتور / رئػػيس الجامعػػة رقػػـ )" عمػػى الكميػػة االلتػػزاـ بتطبيػػؽ قػػرار االسػػتاذ الػػد -خطػػاب المجنػػة العميػػا ا تػػي:

ـ وىػػو الخػػاص بالتػػدريب الميػػداني لطػػالب الجامعػػة وتعػػديؿ خطػػة التػػدريب الصػػيفي لطػػالب البػػرامج الدراسػػية بمػػا 9/6/9101
 د/ رئيس الجامعة في ىذا الشأف .حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة.1يتوافؽ مع قرار أ

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة بتوصية المجنة التنسيقية  لموافقة عمى ما جاباأوصى المجمس 
 

آليػػة تنفيػػذ غرامػػة التػػأخير عػػف سػػداد الرسػػوـ  د/ نائػػب رئػػيس مجمػػس إدارة البرنػػامج بشػػأف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-9
ى تسػجيمو عػف الموعػد جنيو عف كؿ مقرر يتـ التأخير فػ 011الدراسية حيث أوصت المجنة التنسيقية أف تكوف غرامة التأخير 

 الذى يحدده مجمس إدارة كؿ برنامج .

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة بتوصية المجنة التنسيقية  بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

 -شئْى أعضبء ُيئة الحدريس:خبهسبً : 
ىيـ عبد الشكور محمد المعيد بقسـ تعييف السيد الميندس / أحمد إبرا المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف-0

ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أنو كاف ممتزمًا في عممو 
 مسمكو ويقـو بواجباتو ومحسنًا أدائيا منذ تعيينو معيد بالقسـ .

 القــــــــرار

 فع لمجامعة.مع تقديـ التينئة وبر بالموافقة أوصى المجمس 
  -: شئْى الحعلين ّالطالة:  سبدسبً 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف التػرخيص لطػالب الفػرص مػف الخػارج بػدخوؿ  -0
 ـ حيث أف ىؤال  الطالب ليـ حؽ التقدـ لالمتحاف مػف الخػارج عممػًا بػأف ىػؤال 9109/9191االمتحانات لمعاـ الجامعي 

( طالب أوليـ الطالبة / فوزية شػوقي أحمػد دىمػاف وآخػرىـ الطالػب 4الطالب قاموا بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ وعددىـ )
 / وليد محمد محمد ريحاف ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

 الب ويرفع لمجامعة.شئوف التعميـ والطبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
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المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف تصػويب اسػـ الطالػب / مصػطفى حسػاـ عيػد    -9
ـ إلػى / مصػطفى حسػاـ عيػد سػالمة منصػور ، حيػث أوصػت 9109/9191سالمة راشد المقيد بالفرقة الثانيػة )منقػوؿ( 

إلػى / مصػطفى  راشػدقة عمى تصويب اسـ الطالب مف / مصػطفى حسػاـ عيػد سػالمة لجنة شئوف التعميـ والطالب بالمواف
 . منصورحساـ عيد سالمة 

 القــــــــرار

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

أف الطمػب المقػدـ مػف الطالػب / محمػد حمػدي المذكرة المقدمة مػف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ   -3
السػػيد عبػػد الػػرحمف بشػػأف تأجيػػؿ دخػػوؿ االمتحػػاف لمقػػرر تصػػميـ منطقػػي )مقػػرر تحميػػؿ مػػف الفرقػػة االعػػدادي( فػػي العػػاـ 

ـ ، حيث أوصت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى قبػوؿ تأجيػؿ دخػوؿ امتحػاف مقػرر 9109/9191الجامعي 
 ـ .9109/9191حميؿ( لمطالب / محمد حمدي السيد عبد الرحمف لمعاـ الجامعي تصميـ منطقي )مقرر ت

 القــــــــرار

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

 

بخصػوص عػدـ حصػوؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف قرار مجمس الجامعػة    -4
( مػػواطنيف عمػػى األقػػؿ خػػالؿ فتػػرة دراسػػتو اعتبػػارا مػػف الفصػػؿ 4الطالػػب عمػػى شػػيادتو الجامعيػػة إال بعػػد محػػو أميػػة عػػدد )

 ـ عمى اف يستثنى مف طالب الفرؽ النيائية. 9109/9191الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عممًا ، ومخاطبة األقساـ العممية

 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف تقدـ بعض الطػالب بالكميػة بطمبػات يمتمسػوف    -5
ـ 9109/9191فييا الموافقة عمى قبوؿ أعذارىـ عف دخوؿ االمتحانات بسبب الظروؼ القيريػة فػي ىػذا العػاـ الجػامعي 

بكػػري إسػػماعيؿ وآخػػرىـ الطالػػب / عمػػار إييػػاب ممػػدوح محػػروس ، حيػػث  ( طػػالب أوليػػـ الطالػػب / زيػػاد رضػػا3وعػػددىـ )
 أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

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

ـ والطػػالب بشػػأف اقتػػراح موعػػد االمتحانػػات خػػالؿ الفصػػؿ المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د / وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػي   -6
 ـ :9109/9191الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 ـ .4/4/9191ـ إلى 98/3/9191موعد امتحانات نصؼ الفصؿ الدراسي الثاني مف  -

 ـ .90/5/9191ـ إلى 06/5/9191موعد امتحانات الشفيي والعممي مف  -

 ـ .94/6/9191ـ إلى 98/5/9191ف موعد امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني م -

 ـ .9/7/9191ـ إلى 98/6/9191موعد امتحانات التخمفات مف  -

 ـ .06/6/9191تكممة المشروع مف  -

 ـ .05/7/9191موعد مناقشة المشروع مف  -

 ـ .0/7/9191بداية التدريب الصيفي مف  -

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة . 
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 القــــــــرار

 شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة.بتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاجمس أوصى الم
 

المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د / وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف المػػذكرة المعروضػػة مػػف مػػدير إدارة شػػئوف  -7
لفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي التعميـ والطالب بشأف مقترح جدوؿ امتحػاف نصػؼ الفصػؿ الدراسػي الثػاني ، نيايػة ا

 ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .9109/9191

 القــــــــرار

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

  -: العالقبت الثقبفية:  سببعبً 
ؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػا -0

وذلػؾ لمحفػاظ  االلكترونيات واالتصػاالت الكيربيػةىندسة بقسـ  األستاذ المساعد– عماد سعيد محمد حسف/ د بالسيد 
يـ وتػوفير شػراكة عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضػا  ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػن

مع الجامعات األخرى سوا  مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافيػة بالموافقػة عمػى تسػجيؿ 
 و .ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
يدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػا -9

االلكترونيػػات واالتصػػاالت ىندسػػة بقسػػـ  طالػػب دراسػػات عميػػا– محمػػد عبػػد الػػرحيـ محمػػد عبػػد الػػرحيـ/ ـ. بالسػػيد 
س وتنميػة ورعايػة المبػدعيف وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضا  ىيئة التدري الكيربية

منيـ وتوفير شراكة مع الجامعػات األخػرى سػوا  مصػرية أو عربيػة أو عالميػة. حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة 
 و .بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 عةويرفع لمجام العالقات الثقافيةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا -3

وذلػػؾ  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـىندسػػة بقسػػـ  طالػػب دراسػػات عميػا– محمػػد ممػػدوح رمضػػاف أمػػيف/ ـ. بالسػيد 
ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير  لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضا 

شراكة مع الجامعات األخرى سوا  مصرية أو عربية أو عالمية. حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة عمػى 
 و .تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة العالقات الثقافيةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا -4

 االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةىندسػػة بقسػػـ  طالػػب دراسػػات عميػػا– محمػػد السػػيد عمػػى يػػونس حمػػاد/ ـ. بالسػػيد 
ة البػاحثيف مػف أعضػا  ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكيػة الفكريػة لمسػاد



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سوا  مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 
 و .عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة العالقات الثقافيةة بتوصية لجن  بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا -5

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةىندسػة بقسػـ  المػدرس -محمد جػالؿ المشػد/ د.  بالسيد
ة البػػاحثيف مػػف أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الممكيػػة الفكريػػة لمسػػاد

الجامعات األخرى سوا  مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسػجيؿ ىػذه 
 و .األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةة بتوصية لجن  بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا -6

وذلؾ لمحفاظ عمػى  االلكترونيات الصناعية والتحكـىندسة بقسـ  طالب دراسات عميا– محمد فتحي الديري/ ـ. بالسيد 
ية لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػا  ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع حؽ الممكية الفكر 

الجامعات األخرى سوا  مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسػجيؿ ىػذه 
 و .األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةوصية لجنة بت  بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
 

اهلل الطمػب المقػدـ مػف الػدارس / عبػد د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -05
لمحصػػوؿ  E-JUSTوالممتحػػؽ ببرنػػامج  –المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  –نبيػػؿ محمػػد مصػػطفى 

عمى درجة الدكتوراه لمموافقة عمى مد فترة الدراسػة لمػدة ثالثػة أشػير السػتيفا  متطمبػات التخػرج ، حيػث أوصػت لجنػة 
ـ 9109يادتو لمػدة فصػؿ دراسػي واحػد اعتبػارًا مػف سػبتمبر العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقػة عمػى المػد لسػ

 طبقًا لمتقرير الوارد مف أ.د المشرؼ .
 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

التقريػػر الدراسػػي الخػػاص بالسػػيد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ-06
-Eوالممتحػؽ ببرنػامج  –المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسػبات  –الميندس / عبد اهلل نبيؿ محمد مصطفى 

JUST  لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه ، حيث أوصت لجنػة العالقػات الثقافيػة والبحػوث العمميػة بالموافقػة عمػى اعتمػاد
 ممتـز بالتخصص الموفد عميو .التقرير عممًا بأف الدارس 

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
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الطمػػب المقػػدـ مػػف الػػدارس / وليػػد د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ-07
والػػذي يمػػتمس فيػػو مػػد  –اعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة المػػدرس المسػػ –رمضػػاف سػػعيد غػػانـ 

اجازتػو الدراسػػية لمػػدة )عػاـ ثالػػث( السػػتكماؿ دراسػة الػػدكتوراه بألمانيػػا، حيػث أوصػػت لجنػػة العالقػات الثقافيػػة والبحػػوث 
ـ حتػػػى 98/09/9109العمميػػػة بالموافقػػػة عمػػػى مػػػد فتػػػرة الدراسػػػة لمسػػػيد العضػػػو لمػػػدة )عػػػاـ ثالػػػث( اعتبػػػارًا مػػػف 

 ـ وذلؾ ليتسنى لو االستمرار في دراسة الدكتوراه .97/09/9191
 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الدارس / رامي أشػرؼ  الطمب المقدـ مفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-08
والػذي يمػتمس فيػو مػد اجازتػو الدراسػية لمػدة  –المدرس المساعد بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  –صالح زيف الديف 

)عاـ ثاني( الستكماؿ دراسة الدكتوراه بألمانيا، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمػى مػد 
 ـ وذلؾ ليتسنى لو االنتيا  مف دراسة الدكتوراه .3/09/9109لمدة )عاـ ثاف( اعتبارًا مف فترة الدراسة لمسيد العضو 

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

ب المقػدـ مػف السػيد المينػدس / الطمػد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف 1المذكرة المقدمة مػف السػيدة أ-09
والذي يمػتمس فيػو الموافقػة عمػى  –المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  –أحمد سامي عبد العزيز مرسي 

ـ( المقدمػػة مػػػف الحكومػػة البريطانيػػػة 9109/9191مشػػػرفة  -سػػفر سػػػيادتو عمػػى منحػػػة اإلشػػراؼ المشػػػترؾ )نيػػوتف
لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى سفر سػيادتو عمػى  لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه ، حيث أوصت

المقدمة مف الحكومة البريطانية ممثمػة القنصػمية البريطانيػة باالشػتراؾ مػع الحكومػة المصػرية  منحة اإلشراؼ المشترؾ
 ـ .31/9/9190 ـ وينتيي في0/01/9191ممثمة في قطاع الشئوف الثقافية والبعثات وذلؾ لمدة عاـ يبدأ مف 

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الطمػب المقػدـ مػف المينػدس / أحمػد د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف 1المذكرة المقدمػة مػف السػيدة أ-91
والػذي يمػتمس فيػو منحػو أجػازة  –ة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية المعيد بقسـ ىندس –إبراىيـ عبد الشكور محمد 

دراسػية لمحصػوؿ عمػى الػدكتوراه مػف جامعػة بوسػاف بكوريػا الجنوبيػة ، حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة والبحػػوث 
يصػػرؼ بالػػداخؿ العمميػػة بالموافقػػة عمػػى منحػػو أجػػازة دراسػػية لمػػدة عػػاـ قابػػؿ لمتجديػػد اعتبػػارا مػػف تػػاريخ السػػفر بمرتػػب 

 لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه.
 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الطمب المقدـ مف الميندس / سعيد عبد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-90
والػػذي يمػتمس فيػػو  –المػػدرس المسػاعد بقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػػاالت الكيربيػة  –أبػػو خضػرة  الحميػد السػيد

منحو أجازة دراسية لمحصوؿ عمى الدكتوراه مف جامعة بوساف بكوريا الجنوبيػة ، حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة 
متجديػد اعتبػارا مػف تػاريخ السػفر بمرتػب يصػرؼ والبحوث العممية بالموافقػة عمػى منحػو أجػازة دراسػية لمػدة عػاـ قابػؿ ل

 بالداخؿ لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه.
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

ـ مف السيد د./ أحمد محمد الطمب المقدد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-99
المػدرس بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ عػف الميمػة العمميػة الخاصػة بػو بدولػة فرنسػا  –السيد خميفة 

ـ واعفػػا  سػػيادتو مػػف عمػػؿ سػػيمنار لوجػػوده بالخػػارج ، حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة والبحػػوث العمميػػة 9191
العممػي المقػدـ مػف سػيادتو عػف الميمػة العمميػة واسػتثنائو مػف عمػؿ سػيمنار بالقسػـ بالموافقة عمػى مػا جػا  بػالتقرير 

 لتعذر نزولو ألرض الوطف بسبب مرافقتو لزوجتو بالخارج وتأجيؿ عمؿ السيمنار عند عودتو مف الخارج .
 القــــــــرار

 .ةالعالقات الثقافية ويرفع لمجامعبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
الطمػب المقػدـ مػف السػيد د/ وليػد فػؤاد د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-93

المدرس  بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة، والػذى يمػتمس فيػو الموافقػة عمػى سػفر سػيادتو  -الشافعي
ـ عممػػا بػأف الجيػػة المانحػػة لػػف 5/4/9191الصػيف اعتبػػارا مػػف  يفػػالشخصػية بجامعػػة شػػينزف عمػى الميمػػة العمميػػة 
حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة والبحػػوث العمميػػة بالموافقػػة عمػػى توصػػية مجمػػس القسػػـ  تتحمػػؿ تػػذاكر السػػفر

 المختص .
 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

المقترحػػات المقدمػػة مػػف أ.د/ رئػػيس د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ-94
التعػػاوف المشػػترؾ أو االتفاقيػػات المبرمػػة مػػع  وأوجػػومجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية بشػػأف المقترحػػات 

 والبحوث العممية بالمقترحات التالية :الجامعة الجورجية ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية 
 تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف  لتبادؿ الخبرات العممية . .0

 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه . .9

 تبادؿ المنح الدراسية والتدريبية . .3

 القــــــــرار

 .ع لمجامعةالعالقات الثقافية ويرفبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

المقترحػػات المقدمػة مػف أ.د/ رئػػيس د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػوث بشػأف 1المػذكرة المقدمػة مػف السػػيدة أ -95
مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية بخصػػوص الػػدورة الثانيػػة لمجنػػة المشػػتركة لمتعػػاوف االقتصػػادي بػػيف حكومػػة 

 أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالمقترحات التالية :ج.ـ.ع وحكومة جميورية لتوانيا ، حيث 
 تشجيع تبادؿ طالب الجامعات بيف البمديف . .0

 تبادؿ اساتذة وأعضا  ىيئة تدريس البمديف . .9

 تبادؿ حضور المؤتمرات بيف البمديف . .3

 إقامة مشروعات بحثية مشتركة . .4

 عقد اتفاقيات عممية بيف البمديف . .5

 ت والمراجع بيف البمديف .تبادؿ المؤلفا .6



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

يتـ االنفاؽ عمى كؿ ما يتعمؽ بالنواحي المادية مف إقامة وتأميف صحي ومصػاريؼ دراسػية بػيف وزارتػي التعمػيـ العػالي  .7
 بالبمديف .

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

المقترحػػات المقدمػة مػف أ.د/ رئػػيس د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػوث بشػأف 1مػف السػػيدة أالمػذكرة المقدمػة  -96
مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف أوجو التعاوف المشػترؾ أو االتفاقيػات المبرمػة مػع الجامعػة الطاجيكيػة ، حيػث 

 أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالمقترحات التالية :
 تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية . .0

 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه . .9

 تبادؿ المنح الدراسية والتدريبية . .3

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

المقترحػػات المقدمػة مػف أ.د/ رئػػيس د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػوث بشػأف 1سػػيدة أالمػذكرة المقدمػة مػف ال -97
مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بشػػأف المقترحػػات وأوجػػو التعػػاوف المشػػترؾ أو االتفاقيػػات المبرمػػة مػػع الجامعػػة 

 ية :الجورجية، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالمقترحات التال
 تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية . .0

 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه . .9

 تبادؿ المنح الدراسية والتدريبية . .3

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

المقترحػػات المقدمػة مػف أ.د/ رئػػيس د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػوث بشػأف 1ف السػػيدة أالمػذكرة المقدمػة مػ -98
مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشأف المقترحات وأوجػو التعػاوف ومػذكرات التفػاىـ السػارية مػع دوؿ أمريكػا الالتينيػة 

 العممية بالمقترحات التالية :في المجاالت المختمفة ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث 
 تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية . .0

 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه . .9

 تبادؿ المنح الدراسية والتدريبية . .3

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
 

 : : الدراسبت العليب ثبهٌبً 
اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجؿ  –الخاصة بالطالب / أحمد محمد عبد العظيـ غزية  الشامؿ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار 9109لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية دورة أكتوبر 
 لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور.

 ـــرارالقـــــ

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الشامؿ الخاصة  االمتحاف بشأف تشكيؿ لجنةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
بقسـ ىندسة اإللكترونيات اليندسية لفمسفة في العمـو لدرجة دكتور ا ةالمسجم – فاطمة سامي سعيد عبد اهلل/  ةبالطالب

 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة :9108 أكتوبردورة واالتصاالت الكيربية 
 خارجي(جامعة المنصورة ) –متفرغ بكمية اليندسة  أستاذ حمدي أحمد الميقاتيأ.د/  0

 (مف داخؿ القسـ) واالتصاالت الكيربيةىندسة اإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ  السيد محمود الربيعيأ.د/  9

 (عف لجنة اإلشراؼ) واالتصاالت الكيربيةىندسة اإللكترونيات بقسـ متفرغ أستاذ  عادؿ عبد المسيح صميبأ.د/  3

 (مف داخؿ القسـ) واالتصاالت الكيربيةىندسة اإللكترونيات بقسـ مساعد أستاذ  د./ سعيد محمد العاطي 4

 (مف خارج القسـ ) ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ مساعد بقسـ  فطارؽ أحمد مؤمد. /  5

بنا ًا عمى ة المذكور  ةالشامؿ الخاصة بالطالب االمتحاف حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية. توصية مجمس قسـ

 رالقــــــــرا

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الشامؿ الخاصة  االمتحاف بشأف تشكيؿ لجنةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
بقسـ ىندسة اليندسية الفمسفة في العمـو لدرجة دكتور  ةالمسجم – ريحاب محمد حممي محمد أبو العطا/  ةبالطالب

 -:ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة9109 أكتوبردورة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 خارجي(جامعة المنصورة ) –متفرغ بكمية اليندسة  أستاذ حمدي احمد الميقاتيأ.د/  0

 (مف داخؿ القسـ) ت الكيربيةىندسة اإللكترونيات واالتصاالأستاذ متفرغ بقسـ  طو السيد طوأ.د/  9

 (عف لجنة اإلشراؼ) واالتصاالت الكيربيةىندسة اإللكترونيات بقسـ متفرغ أستاذ  د/ عادؿ عبد المسيح صميبأ. 3

 (القسـ خارج مف) وعموـ الحاسباتىندسة بقسـ أستاذ  د/ جماؿ محروس عطية1أ 4

 (القسـ  داخؿمف ) ترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة اإللكأستاذ مساعد بقسـ  أسامة فوزى زىرافد. /  5

بنا ًا عمى ة المذكور  ةالشامؿ الخاصة بالطالب االمتحاف حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية. توصية مجمس قسـ

 القــــــــرار

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   ما جا بالموافقة عمىأوصى المجمس 
 
الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالة الماجستير  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-4

ماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة ال –)تعدياًل غير جوىريا( الخاصة بالميندس / محمد أحمد عبد المنعـ أحمد 
تقنيات التعمـ ا لي ) ؿبعد التعدي عنواف الرسالة ليصبحـ 9108بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

تقنيات التعمـ ا لي لمتعرؼ عمى التعديؿ المبيـ في أنظمة )( بدال مف أنظمة االتصاالت لمتعرؼ عمى التعديؿ المبيـ في



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

فقة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالمواوذلؾ بنا  عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة  (االت البصريةاالتص
 التعديؿ في موضوع رسالة الماجستير )تعدياًل غير جوىريًا( .عمى 

 القــــــــرار

 .لمجامعةالدراسات العميا والبحوث ويرفع بتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

قبوؿ الطالب المتقدميف لمقيد عمى الموافقة  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-5
ـ ) قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت 9109/9191دكتوراه ( لمعاـ الجامعي  –ماجستير  –ـ ) دبمـو 9191بدورة يناير 

قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  -قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات –لكترونيات الصناعية والتحكـ ىندسة اال  قسـ -الكيربية
 االربعة. بتوصية مجالس االقساـ  فقة عمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموا(، 

 القــــــــرار

 .والبحوث ويرفع لمجامعةالدراسات العميا بتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

العذر المقدـ مف الطالبة / منى شوقي محمود  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-6
ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ 9107محمد حمود المقيدة بدبمـو الفرقة الثانية قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

عمى قبوؿ اعتذارىا عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي  فقةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموايا الشديد ، مرض
 ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ مرضيا الشديد .9109/9191األوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةالدراسات العميا والبحوث بتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

العذر المقدـ مف الطالبة / زينب عصاـ الديف  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
ـ وذلؾ نظرًا 9108حسف الجوىري المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

عمى قبوؿ العذر المقدـ مف الميندسة المذكورة نظرًا  فقةوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالمواحيث ألظروؼ مرضيا ، 
 لظروؼ مرضيا .

 القــــــــرار

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  بشأفات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية لمدراس1المذكرة المقدمة مف السيد أ-8
رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / دعا  محمد زكي عزاـ المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 

حيث عادة التشكيؿ "  ، ـ تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية في موضوع " اليوائيات الذكية القابمة إل9109
بالموافقة عمى منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث 

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

ية بقسـ ىندسة اإللكترونيات بالموافقة عمى منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسصى المجمس أو 
 .واالتصاالت الكيربية .ويرفع لمجامعة

 
الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

تخصص  –سة اإللكترونية رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / محمد فتحي الديري المسجؿ لدرجة الماجستير في اليند



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

ـ في موضوع " التعرؼ عمى األشيا  المخفية 9117بقسـ ىندسة نظـ التحكـ والقياسات دورة أكتوبر  –ىندسة التحكـ ا لي 
 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:في الصناعة "  ، 

 ةػػػػػػػػػػػػالوظيف ـػػػػػػػػػػػػػاالس ـ

 )ممتحف خارجي(أستاذ ونائب رئيس الييئة القومية لإلستشعار عف بعد وعمـو الفضا   / أشرؼ خالد حمميأ.د 0

 عف لجنة اإلشراؼ()الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات متفرغ أستاذ  محمد أحمد فكيريف أ.د/  9

 الكيربية )ممتحف داخمي(أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أ.د/ منى محمد شقير 3

 .المذكور الخاصة بالميندسرسالة الدكتوراه مناقشة لموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص و حيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 القــــــــرار

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1السيد أالمذكرة المقدمة مف -01
رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / نجوى عادؿ محمد السيد شبايؾ المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية دورة 

ي موضوع " الطرؽ المختمفة لتعديؿ مساحة المقطع ـ تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ف9104أكتوبر 
بالموافقة عمى منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث الراداري لألجساـ "  ، 

 العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

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

 

المذكرة المقدمة مف السيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى " تعديؿ في لجنة اإلشراؼ  -00
إلى لجنة الصناعية والتحكـ مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات  – أمجد سيد عبد المجيد" بإضافة اسـ السيد الدكتور / 

ماجستير العموـ المسجمة لدرجة  – ىند عبده عبد الرحيـ راضياإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / 
دورة أكتوبر  صناعية والتحكـالىندسة اإللكترونيات تخصص  الصناعية والتحكـاليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات 

 ـ في موضوع : 9104
 " النمذجة والتحكـ المتقدـ في نظاـ الكرة وعاتؽ االتزاف" 

" Advanced modeling and control of ball and beam system " 
 لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي :

 ؼ عمى الرسالة المقدمة بعالية .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إضافة اسـ سيادتو إلى لجنة اإلشرا
 القــــــــرار

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

 الوظيفة االسـ ـ

 الصناعية والتحكـلكترونيات بقسـ ىندسة اإل أستاذ متفرغ  د/بالؿ أحمد أبو ظالـ1أ 0

 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات  مدرس د./ عصاـ نبيؿ أحمد عبد العزيز 9
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات  مدرس  د./أمجد سيد عبد المجيد 3



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -09
ه الخاصة بالميندسة / داليا محمد محمد عطا اهلل المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو ومناقشة رسالة الدكتورا

استخداـ تقنيات التنقيب عف البيانات لمتنبؤ )  -في موضوع :ـ 9106اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة يناير 
 -لمرسالة مف السادة:( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة بنتيجة زرع الكمى 

 الوظيفة االسـ ـ

 (خارجي)جامعة المنصورة  –بكمية الحاسبات والمعمومات أستاذ  حسف حسيف السيد سميمافأ.د/  0

 عف لجنة اإلشراؼ() وعموـ الحاسبات أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  أيمف السيد أحمد السيد عميرهأ.د/  9

 داخمي()وعموـ الحاسبات بقسـ ىندسة مساعد أستاذ  د./ أحمد مصطفى المحالوي 3

 .ةالمذكور  ةالخاصة بالميندسرسالة الدكتوراه مناقشة لموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص و حيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 القــــــــرار

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -03
الدكتوراه الخاصة بالميندسة / فاطمة محمد عارؼ محمود حسيف المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة 

تحسيف أدا  نظاـ ارساؿ واستقباؿ في شبكات اتصاالت )  -في موضوع :ـ 9109ربية دورة أكتوبر اإللكترونيات واالتصاالت الكي
 -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:األلياؼ البصرية المتقدمة 

 الوظيفة االسـ ـ

 (خارجي)لوجيا والنقؿ البحري باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنو أستاذ  مصطفى حسيف عميأ.د/  0

 داخمي()واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونياتمتفرغ أستاذ  طو السيد طوأ.د/  9

3 
أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد 

 محمد

واالتصاالت الكيربية )عف لجنة  بقسـ ىندسة اإللكترونياتمتفرغ أستاذ 
 االشراؼ(

واالتصاالت الكيربية )عف لجنة  بقسـ ىندسة اإللكترونياتد مساعأستاذ  د./ أحمد نبيو زكي راشد 4
 االشراؼ(

 .ةالمذكور  ةالخاصة بالميندسرسالة الدكتوراه مناقشة لموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص و حيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 القــــــــرار

 .بحوث ويرفع لمجامعةالدراسات العميا والبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
الدكتوراه الخاصة بالميندس / ايياب صالح الديف حسيف محمد المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة 

االستخدامات الحديثة ألنظمة االتصاالت البصرية ) -في موضوع :ـ 9119رونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر اإللكت
دارة سريتيا في شبكات االتصاالت البصرية المحمية أو واسعة النطاؽ ( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص الالسمكية وا 

 -والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 يفةالوظ االسـ ـ

 (خارجي) جامعة اإلسكندرية –متفرغ بكمية اليندسة أستاذ  حساـ محمد حساف شمبيأ.د/  0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

 داخمي()واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونياتمتفرغ أستاذ  السيد محمود الربيعيأ.د/  9

3 
عبد الناصر عبد الجواد أ.د/ 
 محمد

ت الكيربية )عف لجنة واالتصاال بقسـ ىندسة اإللكترونياتمتفرغ أستاذ 
 االشراؼ(

 واالتصاالت الكيربية )عف لجنة االشراؼ( بقسـ ىندسة اإللكترونياتمساعد أستاذ  د./ أحمد نبيو زكي راشد 4

 .المذكور الخاصة بالميندسرسالة الدكتوراه مناقشة لموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص و حيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 القــــــــرار

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاوصى المجمس أ
 

الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
مسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة الدكتوراه الخاصة بالميندسة / سحر سعيد عبد الكريـ حامد ال

تقييـ أدا  األنظمة الالسمكية اليائمة متعددة المدخالت )  -في موضوع :ـ 9106اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
طالبة المذكورة درجة دكتور الفمسفة منح اللموافقة عمى ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا باوالمخرجات لشبكات الجيؿ الخامس 

 في العموـ اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

بالموافقة عمى منح الطالبة المذكورة درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص ىندسة أوصى المجمس 
 .ويرفع لمجامعةبية اإللكترونيات واالتصاالت الكير 

 

عاـ أوؿ بأثر تسجيؿ  ايقاؼد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
اإللكترونية تخصص اليندسية الماجستير في المسجؿ لدرجة  -محمد فتحي زكي الديري مميندس / رجعي لممد السابع ل
حيث أوصت لجنة  لرعاية والده، ـ وذلؾ9117دورة أكتوبر  تحكـ والقياساتنظـ البقسـ ىندسة  -ىندسة التحكـ ا لي 

عاـ أوؿ بأثر رجعي عف العاـ الجامعي لممد السابع عف العاـ الجامعي  تسجيؿإيقاؼ عمى  الدراسات العميا بالموافقة
 ـ وذلؾ لرعاية والده .9108/9109

 القــــــــرار

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةة لجنة بتوصي  بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
البحث الخاصة  خطةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -07

ونيات بقسـ ىندسة اإللكتر المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  -/عبد الكريـ صالح بدير طو الحناويبالميندس 
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9109 ينايردورة  واالتصاالت الكيربية

 " قابمية التشكؿ ليوائيات الموجة المتسربة" 
" Reconfigurable Leaky Wave Antennas " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 ونيات واالتصاالت الكيربيةاإللكتر بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  صابر حممي زيف الديفأ.د /  0
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة بقسـ  أستاذ مساعد د./ ىند عبد العظيـ مميط  9
أسػػػػػتاذ مسػػػػػاعد بقسػػػػػـ اليندسػػػػػة الكيربيػػػػػة شػػػػػعبة اإللكترونيػػػػػات  د./ نيى عبد السالـ شمبي 3

 واالتصاالت الكيربية بكمية اليندسة جامعة كفر الشيخ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

 .البحث الخاصة بالميندس المذكور  نقطةدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ حيث أوصت لجنة ال
 القــــــــرار

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
البحث الخاصة  خطةعمى تسجيؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة  -08

بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  ةالمقيد -/آيات البيومي محمود سالـ ةبالميندس
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9107 أكتوبردورة  الكيربية

 " دراسة أدا  شبكات االستشعار الالسمكية غير المتجانسة" 
" Study the Performance of Heterogenous Wireless Sensor Networks " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ عماد سعيد محمد حسف 0
 كيربيةاإللكترونيات واالتصاالت الىندسة بقسـ  مدرس د./ أمير صالح حافظ الصفراوي 9

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

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

البحث الخاصة  خطةميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات الع -09
تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات بقسـ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  ةالمقيد -/عزة حسف إبراىيـ الفقي ةبالميندس

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9108 أكتوبردورة ىندسة وعموـ الحاسبات 

 " باستخداـ التعمـ العميؽتصنيؼ أشعة إكس الصدرية " 
" Chest X-Ray Classification using Deep Learning " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
معيػد بحػوث  -أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ بحػوث المعموماتيػة أ.ـ.د/ سموى السيد حمادة 0

 اإللكترونيات
 ـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ بقس أ.د/ أيمف السيد أحمد السيد عميره 9
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ مروة أحمد شوماف 3

 . ةالمذكور  ةالبحث الخاصة بالميندس خطةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ 
 القــــــــرار

 .لمجامعةالدراسات العميا والبحوث ويرفع بتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

البحث الخاصة  نقطةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -91
بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  الفمسفة في العمـو اليندسية دكتورلدرجة  ةالمقيد -/راندا كماؿ احمد سمطاف  ةبالميندس

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9108 أكتوبردورة )عموـ الحاسب( 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

 " تعزيز األمف إلنترنت األشيا  القائمة عمى تقنيات سمسمة الكتؿ" 
"Security Enhancement for Internet of Things Based on Blockchain Techniques" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 غ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسباتأستاذ متفر  أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 0
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ عز الديف بدوي جاد الرب 9

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

 .البحوث ويرفع لمجامعةالدراسات العميا و بتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

البحث الخاصة  نقطةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -90
بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  الفمسفة في العمـو اليندسية دكتورلدرجة  ةالمقيد -/ىبو إبراىيـ السيد البحيري  ةبالميندس
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9106 أكتوبردورة حاسب( )عموـ ال

 " التنبؤ بالتفاعالت الدوائية في الخمية البشرية باالعتماد عمى تقنيات التعمـ ا لي" 
" Predicting Drug Interactions in Human Cell Based on Machine Learning Techniques " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 لوظيفةا االسـ ـ
.د/ عبػػػػػد الفتػػػػػاح عبػػػػػد النبػػػػػي  0

 عطية ىميؿ
أسػػػتاذ مسػػػاعد بقسػػػـ اليندسػػػة الكيربيػػػة ووكيػػػؿ الكميػػػة 
 لدراسات العميا والبحوث بكمية اليندسة جامعة كفر الشيخ

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 9
 مـو الحاسباتمدرس بقسـ ىندسة وع د./ ىنا  أبو العنيف تركي 3

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

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   بالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

البحث الخاصة  نقطةات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراس -99
بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  الفمسفة في العموـ اليندسية دكتورلدرجة  ةالمقيد -/آال  محمد أحمد فكيريف ىالؿ  ةبالميندس

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9108 أكتوبردورة )عموـ الحاسب( 

 " نشر لنماذج الشبكات العصبية العميقة المدربة باستخداـ العالمات المائية الرقميةتأميف حقوؽ ال" 
" Copyright Protection of Pre-Trained Deep Neural Network Models using Digital 

Watermarking " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ  أ.د/ أيمف السيد أحمد السيد عميره 0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(08) 

 أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أ.د/ جماؿ محروس عطية 9
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ مروة أحمد شوماف 3

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

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة   ة عمى ما جابالموافقأوصى المجمس 
 

 -اللجبى: : جبسعبً 
محضػػػر اجتمػػػاع مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة )الجمسػػػة السادسػػػة( يػػػوـ األحػػػد الموافػػػؽ  .0

 ـ .9/9/9191

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .06/9/9191مع وتنمية البيئة )الجمسة السادسة( يوـ األحد الموافؽ محضر اجتماع لجنة شئوف خدمة المجت .9

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .06/9/9191محضر اجتماع لجنة الحاسبات )الجمسة السادسة( يوـ األحد الموافؽ  .3

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .08/9/9191سة السادسة( يوـ األحد الموافؽ محضر اجتماع لجنة المختبرات واألجيزة العممية )الجم .4

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 ـ .9/9/9191حضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )الجمسة السادسة( يوـ األحد الموافؽ . م5

 القــــــــرار

   أحيط المجمس عمما.
                            

 ـ .93/9/9191ع لجنة المكتبة )الجمسة السادسة( يوـ األحد الموافؽ محضر اجتما .6

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.

 

 ـ .08/9/9191محضر اجتماع لجنة السالمة والصحة المينية )الجمسة السادسة( المنعقدة يوـ الثالثا  الموافؽ  .7

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.

 

 ـ .9/9/9191ة وعموـ الحاسبات )الجمسة السادسة( يوـ األحد الموافؽ محضر اجتماع مجمس قسـ ىندس .8

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

 ـ .93/9/9191محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب )الجمسة السادسة( يوـ األحد الموافؽ  .9

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.

 

 ـ .06/9/9191بحوث العممية )الجمسة السادسة( يوـ األحد الموافؽ محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية وال .01

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.

 

 ـ .9/9/9191محضر اجتماع قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )الجمسة السادسة( يوـ األحد الموافؽ  .00

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.

 

 ـ .06/9/9191لجمسة السادسة( يوـ األحد الموافؽ محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا )ا .09

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.

 

ـ والمنعقػػدة يػػوـ األحػػد الموافػػػؽ 9109/9191محضػػر اجتمػػاع المجنػػة التنسػػيقية )الجمسػػة السادسػػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  .03
 ـ .93/9/9191

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.

 

ـ والمنعقدة يـو األحد الموافؽ 9109/9191)الجمسة السادسة( لمعاـ الجامعي محضر اجتماع وحدة توكيد الجودة  .04
 ـ .06/9/9191

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 
 

 هب يسحجد هي أعوبل -: عبشراً 

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / طو السيد طو رئيس لجنة تحديد مياـ لجنة الحاسبات بالكمية بشأف محضر اجتماع  -0
 جنة لتحديد مياـ لجنة الحاسبات بالكمية بما ال يتعارض مع اختصاصات المجاف الفنية األخرى .الم

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 
 
قائـ بعمؿ عميد المعيد العالي لميندسة اإللكترونية بشأف الموافقة سمية أحمد دسوقي المذكرة المقدمة مف السيد د. /  -9

االستاذ بقسـ )ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ( بالمعيد العالي لميندسة  –محمد مبروؾ شرؼ عمى انتداب السيد أ.د/ 
 .ـ9109/9191الثاني لمعاـ الجامعي محافظة الشرقية( بواقع يـو واحد اسبوعيًا خالؿ الفصؿ الدراسي  –اإللكترونية )بمبيس 

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(91) 

 معة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجا
 
 

حالة الطالب / احمد السعيد عبد السالـ ( بشأف 4المذكرة المقدمة مف د./ إبراىيـ عبد الحميد المرشد األكاديمي لمستوى ) -3
( برنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا والذي قدـ طمب بأخذ التدريب الصيفي أثنا  فترة الفصؿ 4مستوى ) –الخولي 

ـ مستندًا عمى نص الالئحة بخصوص التدريب الميداني الذي تقوؿ " ويسمح 9109/9191الجامعي  الدراسي الثاني لمعاـ
بالتدريب بعد موافقة المجمس األكاديمي لمبرنامج أثنا  الدراسة ويكوف التدريب تحت إشراؼ أعضا  ىيئة التدريس والمشرؼ 

وحيث أف ع عدـ التعارض مع مواعيد دراسة الفصؿ " الميداني " وتجاىؿ الطالب في طمبو أف في نفس نص المادة جممة " م
( أياـ أسبوعيًا 5ساعة أسبوعيًا في ىذا الفصؿ الدراسي ومف شروط التدريب الميداني أف يكوف لمدة ) 08الطالب قاـ بتسجيؿ 

ات ىذا الفصؿ كيؼ سيسمح لو بأخذ التدريب الصيفي بيذه الييئة وال يكوف ىناؾ تعارض مع دراستو لمقرر ف( أسابيع 4لمدة )
 عممًا بأف الطالب تقدـ بطمب يمتمس فيو المطموب بعالية . الدراسي الموزعة عمى أياـ األسبوع طبقًا لمجدوؿ المعمف لمطالب

 القــــــــرار

 الموافقة ويرفع لمجامعة .عدـ أوصى مجمس الكمية ب
 
 
 –( بشأف الطالب / اسالـ عادؿ محمد الجندي 4توى )المذكرة المقدمة مف د./ إبراىيـ عبد الحميد المرشد األكاديمي لمس -4

( برنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا حيث قاـ الطالب بتقديـ طمب )مرفؽ طيو صورة منو( باستثنا  حالتو 4مستوى )
 ساعة فقط لظروؼ تخرجو . 08ساعة ىذا الفصؿ الدراسي بدال مف  90في تسجيؿ 

ساعة فقط وبالفعؿ تـ  08( وطبقًا لالئحة فإنو يسمح لو بتسجيؿ 9.368دؿ تراكمي يساوي )أواًل : الطالب حاصؿ عمى مع
ساعات( التي كانت في الخطة الدراسية لمبرنامج مفتوحة في الفصؿ الدراسي  3ذلؾ وكاف باقي لو مادة ىندسة الحاسب )

في مجمس إدارة البرنامج بعد فتح مادة واحده في األوؿ ولـ تكف مفتوحة في ىذا الفصؿ الدراسي الحالي بسبب قرار تـ اتخاذه 
 فصميف متتاليف وليذا كاف مقرر ليا أف يتـ فتحيا في الفصؿ الدراسي الصيفي لو .

ثانيًا : عندما تـ فتحيا مرة أخرى ىذا الفصؿ الدراس ، قاـ الطالب بتقديـ الطمب المرفؽ الستثنا  حالتو وأف يقـو بتسجيميا 
 ساعة لظروؼ تخرجو . 08ساعة بدؿ مف  90ليصؿ عدد ساعاتو إلى 

 القــــــــرار

 الموافقة ويرفع لمجامعة .عدـ أوصى مجمس الكمية ب
 
طمعت عبد الحميد طمعت مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشأف الموافقة عمى مد المذكرة المقدمة السيد د./  -5

ـ وذلؾ الستكماؿ 9190نولوجيا بالصيف لمدة عاـ ثاني حتى نياية مارس أجازه الميمة العممية بمعيد ىاربيف لمعمـو والتك
 األبحاث ما بعد الدكتوراه . 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

كمية بشأف المذكرة المقدمة السيد أ.د/ عميد الكمية بشأف مقترح توزيع بروتوكوؿ تعاوف بيف المعيد القومي لالتصاالت وال -6
 كالتالي :"  Be Secure Programتنفيذ برامج تدريبية عمى األمف السبراني لشباب المحافظات في اطار مبادرة " 

 % لمجامعة 01 % لمكمية95



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/3/9191 بعةالساالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(90) 

 % العامميف المساعديف بالكمية5  % إدارة الكمية01
 % المحاضريف51

 القــــــــرار

 .الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة أوصى مجمس
 

المذكرة المقدمة السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى اعتماد الالئحة الجديدة بنظاـ  -7
 الساعات المعتمدة لمرحمة البكالوريوس.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية عمى اعتماد الالئحة الجديدة ويرفع لمجامعة .
 

يؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى اعتماد الالئحة الجديدة بنظاـ المذكرة المقدمة السيد أ.د/ وك -8
 .لمبرامجالساعات المعتمدة 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية عمى اعتماد الالئحة الجديدة ويرفع لمجامعة .
تعاوف بيف جامعة المنوفية الوكوؿ بروتدخؿ  المذكرة المقدمة السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مقترح-9

مرفؽ  –كمية اليندسة االلكترونية بمنوؼ( والجامعة المصرية اليابانية لمعمـو والتكنولوجيا)كمية اليندسة( ببرج العرب )
 توكوؿ بيف الجامعتيف.ىذا صورة مف مقترح برتوكوؿ التعاوف باإلضافة الى الالئحة الداخمية لمبرو  طي

 ـرارالقـــــــ

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 
 اًحِى االجحوبع حيث كبًث السبعة الثبلثة هسبء
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