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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ6/7/0201 الموافؽ الثالثاءالمنعقدة يـو  { الحادية عشر} الجمسة                           
م وفى حوبم السبعت الحبدٌت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس 6/7/0201الوىافق  الثالثبءاًه فً ٌىم 

 ) عوٍد الكلٍت ( ةأحود السٍد عوٍر أٌوي السٍدالكلٍت برئبست السٍد األسخبذ الدكخىر/ 

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 1

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ منى محمد صبري شقير2أ 0

 لتحكـ رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية وا د/ حمدي عمى أحمد عوض2أ 3

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / أسامة فوزي نبوي زىراف 4

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية2أ 5

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـرئيس مجمس  أ.د/ محمد سيد محمد عبد القادر 6

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ بقسـ ىندسة األستاذ ال أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 7

  األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  8

 )بالتناوب( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ  أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 9

 استاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية افظد/ حسف محمد عبد الح2أ 12

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد عبد العظيـ البرديني 11

 األستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب( أ.د/ محمد أبو زيد البرواني 10

 (ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوبأقدـ األ شاوي.د/ نواؿ أحمد الفيأ 13

 أقدـ األساتذة المساعديف )بالتناوب(  د./ أحمد نبيو زكي راشد 14

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. / زياد محمد الصغير طو 15

 تغيب عف الحضور

 وتنمية البيئة وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان2أ 1

 (سيةاالستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليند د/ وداد عبد المنعـ الجنايني2أ 0

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود 3

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 4

 )مف الخارج( رئيس عمميات مجموعة مصانع العربي لمتجارة والصناعة / محمد عبد الجيد العربي. ـ 5

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع  "          / رئيس المجمس د وبدأ السيد أ.
 يًا ليـ كؿ التوفيؽ داعيا اهلل سبحانو وتعالى أف يوفؽ الجميع إلى صالح األعماؿ .رحب سيادتو بالسادة الحضور متمن 

أ.د / عػػالء الػػديف عبػػاس لترقيتػػو لدرجػػة اسػػتاذ بقسػػـ ىندسػػة لمسػػيد تقػػدـ سػػيادتو والسػػادة أعضػػاء المجمػػس بتينئػػة كمػػا * 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 بخالص العزاء لوفاة السيد أ.د/ محمد عالء بنياميف . * كما تقدـ سيادتو والسادة أعضاء المجمس
 * كما تقدـ سيادتو والسادة أعضاء المجمس بخالص العزاء لوفاة والدة السيد د. / أسامة الشاذلي .

 
 

 -: الوصبدقبث :أولً 
 . ـ6/6/0201 ( المنعقدة بتاريخ العاشرة المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة ) -1

 
 

 -بث ببلخفىٌض :هىضىعثبًٍبً : 
رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الطمب المقدـ مف د/ 2أ المذكرة المقدمة مف السيد -1

لمحصوؿ عمى  ةمدرس مساعد بالقسـ لحصوؿ سيادتو عمى إجاز  –السيد الميندس/ أحمد إبراىيـ عبد الشكور محمد 
ة شخصية في جامعة كوينز بكندا ومرفؽ طيو صورة مف جواب القبوؿ . عمما درجة الدكتوراه حيث انو تـ قبولو عمى منح

 بأف المنحة تغطى مصروفات االعاشة فقط ولكف ال تمنح تذاكر طيراف وال مصروفات انتقاالت. 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

س قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  بشأف الطمب المقدـ مف رئيس مجمد/ 2أ المذكرة المقدمة مف السيد -0
االستاذ المساعد بالقسـ بشأف الموافقة عمى منح سيادتو أجازه بدوف مرتب في الداخؿ  -الدكتور / رأفت السيد شمبي

جامعة النيؿ االىمية  -ـ وذلؾ لالنتداب الكمى بكمية اليندسة والعمـو التطبيقية31/7/0200الى  1/8/0201اعتبارا مف 
 مع الخطة الدراسية. ضحيث يوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى انتداب سيادتو الكمى حيث ال تتعار 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

ية  بشأف الطمب المقدـ مف د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيرب2أ المذكرة المقدمة مف السيد -3
عف العاـ  سيادتو أجازه اعد بالقسـ بشأف الموافقة عمى تجديداالستاذ المس -الدكتور / فريد شوقي محمد الحصري

ـ مرافؽ لزوجتو وذلؾ لعمميا بوظيفة مدرسة بمدارس الفالح لتعميـ البنات بالمممكة العربية 0200-0201الدراسي 
 . السعودية

 القــــــــرار

 وصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .أ
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رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  بشأف الطمب المقدـ مف د/ 2أ المذكرة المقدمة مف السيد -4
ي مدرس بالقسـ بشأف الموافقة عمى تجديد االجازة الخاصة بو والتي تنتيى ف –الدكتور / أسامة الشاذلي حسف حبيب 

ـ لمدة عاـ دراسي جديد وذلؾ لندبو ندبا كميا لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة والتكنولوجيا بالمحمة الكبرى 31/7/0201
 ـ ومرفؽ لسيادتكـ الخطاب الموجو مف المعيد بخصوص ىذا الشأف.0201/0200خالؿ العاـ الدراسي 

 القــــــــرار

 لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع 
 

د/ السيد 2الموافقة عمى ترشيح السيد أد/ وكيمة الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2أ المذكرة المقدمة مف السيدة-5
ـ 0201األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لجائزة الجامعة التقديرية لعاـ  –محمود الربيعي 

مف أعماؿ حيث أوصت المجنة  دلجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية تحت بند ما يستج حيث تـ عرض الموضوع عمى
 بقرار مجمس القسـ في ىذا الشأف . ءبالموافقة عمى ما جا

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 
عػف الفصػؿ الدراسػي الثػاني  االوؿالعػذر المرضػى  يـ والطػالب بشػأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعم2الكتاب المقدـ مف السيد أ-6

لثالثػػة قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات بالفرقػػة ا ةالمقيػػد شػػيماء كػػـر محمػػد أبػػو طالػػب/  ةـ لمطالبػػ0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي 
 . ا منقولةوحالتي واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار
 .فع لمجامعة بالتفويض وير  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

 -: شئىى أعضبء هٍئت الخدرٌس: خبهسبً 
محمد جالؿ المشد المدرس بقسـ / لدكتور مة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد االمذكرة المقد-1

مساعد بذات القسـ حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة  استاذبالكمية في وظيفة ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 درسيث أنو كاف ممتـز في عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة ممساعد بذات القسـ ح استاذعمى تعييف سيادتو في وظيفة 

 قـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو .يبالقسـ ومحسنا في أدائو و 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

أحمد محمد عبد العظيـ غزيو / لميندس االمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -0
بذات القسـ حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة  مدرسبالكمية في وظيفة المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات 

مساعد  درسبذات القسـ حيث أنو كاف ممتـز في عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة م مدرسعمى تعييف سيادتو في وظيفة 
 قـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو .ينا في أدائو و بالقسـ ومحس

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
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  -: شئىى الخعلٍن والطالة:  بعبسب
ي العػذر المرضػى الثػاني عػف الفصػؿ الدراسػي الثػان د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مػف السػيد أ -1

فصػؿ ـ لمطالب / ابراىيـ محمد عبد الحميـ أحمد السيد المقيد بالفرقػة اإلعػدادي وحالتػو مسػتجد 0202/0201لمعاـ الجامعي 
 أوؿ باؽ لإلعادة فصؿ ثاني حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضى لمطالب .

 القــــــــرار
 .يرفع لمجامعة و  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

عف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  االوؿالعذر المرضى  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
حيػث أوصػت لجنػة شػئوف المقيػد بالفرقػة اإلعػدادي وحالتػو مسػتجد  وائؿ رجب منجى عيدـ لمطالب / 0202/0201الجامعي 

 فقة عمى قبوؿ العذر المرضى لمطالب. التعميـ والطالب بالموا

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

معتػز احمػد عبػد الفتػاح عػوض لطالػب / ايقػاؼ قيػد ا د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
ـ بسػػبب التجنيػػد حيػػث أوصػػت لجنػػة 0202/0201العػػاـ الجػػامعي فرصػػة أولػػى فػي وحالتػػو قسػػـ عػػاـ  الثانيػػةبالفرقػػة  والمقيػد

 شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضى لمطالب المذكور لحيف تحديد موقفة مف التجنيد.

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

العػذر المرضػى االوؿ عػف دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ  تعمػيـ والطػالب بشػأفد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف ال2الكتاب المقدـ مف السػيد أ -4
 الثانيػػةبالفرقػػة  عبػػد الحفػػيظ عبػػد المرضػػى عبػػد الحفػػيظ سػػعد المقيػػدلطالػػب / ـ ا0202/0201الدراسػػي الثػػاني لمعػػاـ الجػػامعى

 المذكور.منقوؿ حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضى لمطالب وحالتو 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

العػذر االجتمػاعي االوؿ عػف دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
الرابعػة قسػـ ىندسػة بالفرقػة  المقيداحمد محمد حاسف الحفني صالح  مطالب / ـ ل0202/0201الدراسي الثاني لمعاـ الجامعى

)بػػاؽ لإلعػػادة( حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بالموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر االجتمػػاعي وحالتػػو  وعمػػوـ الحاسػػبات
 لمطالب المذكور.

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
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د/ نائب رئيس الجامعة لشػئوف التعمػيـ 2كتاب السيد أ ئوف التعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية لش2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
والطالب والخاص بتطبيؽ نظاـ الدمج بجامعة المنوفية حيث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب باإلحاطػة ومخاطبػة رؤسػاء 

 االقساـ العممية لإلحاطة.

 القــــــــرار
 . باإلحاطةأوصى مجمس الكمية 

 

موافقة المجمس االعمى لمجامعات عمى تحويؿ الكتػاب  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2المقدـ مف السيد أالكتاب  -7
ـ حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب باإلحاطػة 0201/0200الجامعي الى كتاب إلكتروني اعتبارا مف العػاـ الجػامعي 

 ع وابداء مقترح آلليات تنفيذ القرار.ومخاطبة رؤساء االقساـ العممية لدراسة الموضو 

 القــــــــرار
 . باإلحاطةأوصى مجمس الكمية 

 

العذر القيري االوؿ لمطالب / معتز محمػد عطيػة عبػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
ـ 0202/0201الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني لمعػػاـ الجػػامعي المقصػػود البيػػاع المقيػػد بالفرقػػة الثالثػػة قسػػـ اتصػػاالت عػػف امتحانػػات 

حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب  وحالتو باؽ لإلعادة نظرا لسػفرة بالخػارج وعػدـ قدرتػو عمػى العػودة قبػؿ االمتحانػات
 بالموافقة عمى قبوؿ العذر القيري لمطالب المذكور.

 القــــــــرار
 .معة ويرفع لمجا أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

ايقػاؼ قيػد لمطالػب المحبػوس / حذيفػة نػاجى موسػى  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -9
حيػث  ـ نظػرا لحبسػة0202/0201عمراف المقيد بالفرقة الرابعة وحالتو ) باؽ( قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ 

 بالموافقة عمى قبوؿ العذر لمطالب المذكور. أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

التػػرخيص لطػػالب الفػػرص مػػف الخػػارج بػػدخوؿ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ  -12
لب االتػي اسػمو وىػو الطالػب / يحيػى صػالح الػديف محمػد محمػد ـ . حيث تقدـ الطا0202/0201االمتحانات لمعاـ الجامعي 

 الفرصة االولى حيث اف الطالب قاـ بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ. –تحكـ  –الفرقة الثالثة 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

الطمػب المقػدـ مػف الطالػب / احمػد عبػد الوىػاب عبػد  بشػأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -11
ـ يمػتمس فيػو قبػوؿ أوراقػو بالكميػة واحتسػاب 0219/0202الوىاب البسيوني المرشح لمقبوؿ بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/7/0201لحادية عشراالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

تػػي تتعمػػؽ ـ ارجػػاء قيػػد نظػػرا لتػػأخره فػػي تقػػديـ االوراؽ فػػي موعػػدىا بسػػبب الظػػروؼ المرضػػية ال0202/0201العػػاـ الجػػامعي 
ـ وتقريػػػر طبػػػى يفيػػػد مػػػرض الطالػػػب بتػػػاريخ 18/3/0202بالطالػػػب ووالػػػده ومرفػػػؽ تقريػػػر طبػػػى يفيػػػد مػػػرض الوالػػػد بتػػػاريخ 

 ـ.1/12/0201

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

ضػى االوؿ لمطالػب / ابػراىيـ سػعيد عبػد د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف العػذر المر 2الكتاب المقدـ مػف السػيد أ -10
الػػػرؤؼ محمػػػد عجػػػور المقيػػػد بالفرقػػػة الثانيػػػة وحالتػػػو منقػػػوؿ عػػػف دخػػػوؿ بعػػػض امتحانػػػات الفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني لمعػػػاـ 

 .ـ0202/0201الجامعى

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

أحمػػد سػػعيد عبػػد ف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف العػػذر المرضػػى االوؿ لمطالػػب / د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئو2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -13
الفصػؿ الدراسػي , لغػات حاسػب فػي 0امتحػاف مػادتي) فيزيػاءعف دخػوؿ  ستجدوحالتو ماإلعدادي لمقيد بالفرقة الغفار شمبي  ا

 .نظرا لمرضة.ـ0202/0201الثاني لمعاـ الجامعى

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  ةأوصى مجمس الكمية بالموافق

 

عف دخوؿ امتحػاف مػادة )تنظػيـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر المرضى االوؿ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -14
ـ حيػث ورد 0202/0201الحاسبات( لمطالب / محمد سمير احمد ابراىيـ المقيد بالفرقة األولى وحالتو منقوؿ لمعػاـ الجػامعي 

ـ , 15/6/0201الطبيػة يوصػى بأنػو يعػاني مػف قمػؽ وتػوتر ويحتػاج إلػى اجػازة مرضػي لمػدة اسػبوع مػف تػاريخ تقرير االدارة 
 حيث اف التقرير ورد بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

عبد الػرحمف معتمػد عبػد تعميـ والطالب بشأف العذر المرضى االوؿ لمطالب د/ وكيؿ الكمية لشئوف ال2الكتاب المقدـ مف السيد أ -15
امتحػػاف الفصػػؿ الدراسػػي ـ عػػف دخػػوؿ 0202/0201لمعػػاـ الجػػامعى منقػػوؿوحالتػػو األولػػى لمقيػػد بالفرقػػة الواحػػد أبػػو موسػػى ا

بأنػو يعػاني مػف اكتئػاب  نظػرا لظروفػو المرضػية , حيػث ورد تقريػر االدارة الطبيػة يوصػي ـ0202/0201لمعاـ الجػامعى الثاني
ـ , وقػد ورد التقريػر بعػد انتيػاء لجنػة شػئوف 32/5/0201حاد والطالب يحتاج اجازة مرضية لمدة شير فقط ابتػداء مػف يػوـ 

 التعميـ والطالب .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/7/0201لحادية عشراالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

 ثبهٌبً : الجىدة

والداعمة لمعايير الجودة  ةاستكماؿ الممفات األساسي المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأفالدكتور/ الكتاب المقدـ مف السيد -1
 ـ(0201عمى السحابة االلكترونية الخاصة بوحدة الجودة بالكمية )يونيو 

 القــــــــرار
 أوصى مجمس الكمية بالموافقة.

 

اعتماد الية دعـ الطالب المتفوقيف والمتعثريف بقسـ  بشأفالدكتور/ المدير التنفيذي لوحدة الجودة الكتاب المقدـ مف السيد -0
ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية والتي تـ االنتياء منيا وتـ عرضيا عمى اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتـ 

 اعتمادىا.
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة.

عدد الطالب المشاركيف في االستبياف الخاص  تنفيذي لوحدة الجودة بشأفالدكتور/ المدير الالكتاب المقدـ مف السيد -3
بقياس رضا الطالب نحو فاعمية البرنامج التعميمي واالرشاد األكاديمي / الدعـ الطالبي/ اساليب التعميـ والتعمـ / 

 / وغيرىا.222لتقويـ التسييالت المادية لمعميـ / االنشطة الطالبية/ التدريب الميداني/ اسموب المعاممة /طرؽ ا
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 

  -العالقبث الثقبفٍت::  ثبهٌبً 
خاصػػة بالسػػيد الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث بشػػأف لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث ا -1

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة لمسػادة بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية  مػدرس  – عمى محمػد لطفػى قنػديؿ/ الدكتور
الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعػات األخػرى سػواء مصػرية أو عربيػة أو 

 و .ألبحاث لسيادتعالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه ا
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
خاصػػة بالسػػيد الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث بشػػأف لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث ا-0

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ ىندسة االلكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة المساعد بقسـ  االستاذ – ابراىيـ الباجوري عطية ياسر/ الدكتور
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 

 و .ية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتمصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقاف
 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/7/0201لحادية عشراالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

خاصػػة بالسػػيد الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث بشػػأف لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث ا -3
الطالػػب بالدراسػػات العميػػا والمسػػجؿ لدرجػػة الػػدكتوراه بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  – طػػارؽ عبػػد السػػميع جػػاد اهللس/ محمػػد المينػػد

وذلؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف  الصناعية والتحكـ 
ى سواء مصػرية أو عربيػة أو عالميػة. حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة عمػى منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخر 

 و .تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
خاصػػة بالسػػيد الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث بشػػأف لعميػػا والبحػػوث لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات اا-4

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسػادة بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  المدرس  – سعيد حسف شمسالميندس/ محمد 
رى سػواء مصػرية أو عربيػة أو الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعػات األخػ

 و .عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

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

 ةخاصػػة بالسػػيدالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث بشػػأف العميػػا والبحػػوث لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات ا-5
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  االسػتاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  –لمياء محمد الشػناوي/ الدكتورة

كة مػػع الجامعػػات األخػػرى سػػواء الفكريػػة لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػرا
 . ايمصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
 االسػتاذ خاصػة بالسػيدالموافقة عمى تسػجيؿ بحػوث بشأف كيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ و ا-6

وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية االسػػتاذ المتفػػرغ  – إميػػؿ صػػبحى شػػكر اهلل/ الػػدكتور
عيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػواء مصػرية أو لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػد

 و .عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
/ الػدكتورخاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف ة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث لمذكرة المقدما-7

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة لمسػادة بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية   االستاذ المسػاعد – خالد محمود عبد الرحيـ
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ة ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعػات األخػرى سػواء مصػرية أو عربيػة أو الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمي
 و .عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة لبحػوث نشػرت فػي 2المذكرة المقدمة مػف السػيدة أ-8

وذلػؾ لنشػره بحػث  الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة االلكترونيات  المدرس -عمر احمد محمد شاىيف مجالت عالمية لمسيد الدكتور/ 
 -في مجمة عالمية:

ISA Transactions,Vol.98,P.P271-283,(2020). 

 والبحث بعنواف :
''Stable adaptive probabilistic Takagi – Surgeno- Kang Fuzzy controller for dynamic 

systems with uncertainties'' 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.
 ــــــرارالقــ

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

د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػأف الموافقػػة عمػى صػػرؼ مكافػأة لبحػػوث نشػرت فػػي 2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيدة أ-9
وذلػؾ  الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػيةبقسػـ  االسػتاذ المتفػرغ –هلل إميػؿ صػبحى سػعد شػكر االػدكتور/  االسػتاذ مجالت عالمية لمسػيد

 -لنشره بحث في مجمة عالمية:
Asian- European Journal of Mathematics Vol.12,No.1,P.P 2050030(10pages),(2020). 

 والبحث بعنواف :
''The economized monic Chebyshev polynomials for solving weakly singular fredholm 

integral equations of the first kind'' 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.
 القــــــــرار

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

اضػافة بػاحثيف لحبحػاث المنشػورة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -12
االسػػتاذ المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت  -مػػف رسػػائؿ عمميػػة تقػػدمت السػػيدة الػػدكتورة / ىنػػد عبػػد العظػػيـ مميػػط

المدرس بالقسػـ الػى قائمػة المػؤلفيف فػي البحثػيف التػالييف  -فة السيدة الدكتورة/ منى مجدى بدوىالكيربية بطمب الموافقة عمى اضا
زيػػف الػػديف المسػػجؿ بالقسػػـ وىػػى ليسػػت مػػف أعضػػاء لجنػػة  يوالمستخمصػػيف مػػف رسػػالة الماجسػػتير لممينػػدس / انػػس صػػابر حممػػ

ف مػف رسػالة الماجسػتير الخاصػة بالمينػدس السػابؽ البحثػيف المستخمصػي ياالشراؼ عمى الرسالة ولكنيا قػد شػاركت بشػكؿ فعػاؿ فػ
  -(:كاالتيذكره.) وبيانات البحثيف 

1-''fuii wave simulation of time- modulated parabolic Linear Array using the Method of Moments''. 

2-"Detection and correction of Faulty patterns in Four- Dimensional Antenna Linear Array 

using particle swarm optimization'' 
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بالقسـ الى قائمة المؤلفيف لمبحثػيف  سالمدر  -إضافة الدكتورة منى مجدى بدوى  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى
 السابؽ ذكرىما.

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية 
مػػد الميمػػة العمميػة لمسػػيد د./ جمػػاؿ شػػحاتو  د/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -11

حيػث ابحاث ما بعػد الػدكتوراه بفرنسػا لمػدة عػاـ ثػاني  إلجراءالمدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية  -الغزالي
 ما جاء بقرار مجمس القسـ في ىذا الشأف. جنة العالقات الثقافية بالموافقة عمىأوصت ل

 القــــــــرار

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

دراسػية لمسػيد المينػدس / محمػػد مػد االجػػازة ال د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػػا والبحػوث بشػأف2المػذكرة المقدمػة مػف السػػيدة أ-10
المػػػػدرس المسػػػػاعد بقسػػػػـ الفيزيقػػػػا والرياضػػػػيات اليندسػػػػية بالكميػػػػة لمػػػػدة عػػػػاـ خػػػػامس اعتبػػػػارا مػػػػف  -رالسػػػػيد ابػػػػو زيػػػػد نصػػػػا

ـ وعضو االجازة الدراسية بروسيا لمحصوؿ عمى درجة الػدكتوراه عمػى احػد المػنح المقدمػة لمدولػة 17/9/0200حتى 18/9/0201
ـ طبقا لبرتوكوؿ التعاوف المبـر بيف البمديف وذلؾ السػتكمؿ دراسػتو بمرتػب يصػرؼ مػف الػداخؿ اعتبػارا 0217/0218لمعاـ الدراسي 

ىػذا  فػيمػا جػاء بقػرار مجمػس القسػـ  حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة عمػى ـ17/9/0200حتى 18/9/0201مف 
 الشأف.

 القــــــــرار

 .بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء 
 

  -: دراسبث علٍب : حبسعبً 
الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-1

جستير  العمـو اليندسية بقسـ ىندسة المسجمة لدرجة ما – اسراء مصطفى محمد غريب/  ةالخاصة بالميندس الماجستير
)تطوير  -ـ في موضوع :0216 ينايردورة االلكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:متحكـ مف الدرجة الجزئية ذات الوضع المنزلؽ لحنظمة الالخطية

 وظيفةال االسـ ـ
 جامعة المنصورة ) ممتحف خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  أ.د/ فايز فيمى جمعة العريض 1

 الصناعية والتحكـ  )ممتحف داخمي االشراؼ( تأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيا أ.د/ محمد مبروؾ شرؼ 0

 الصناعية والتحكـ  )عف لجنة االشراؼ( ترونياأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكت أ.د/ محمد عبد العظيـ البردينى  3

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة االشراؼ( / أحمد محمد النجار.د  4

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار

 عمى ويرفع لمجامعة.عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة صى المجمس بالموافقة أو 
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الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-0

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ   – ميماف خميسمحمد ابراىيـ سالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 
 -ـ في موضوع :0216 ينايردورة تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  -ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:) تطوير حاكـ تكراري ذكى ألنظمة التحكـ الالخطية 

 الوظيفة االسـ ـ
 الجامعة المصرية اليابانية ) ممتحف خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ عبد الفتاح محمود محمد محمد 1
 الصناعية والتحكـ  )ممتحف داخمي ( تأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيا أ.د/ مجدى عبد الستار قطب 0
 الصناعية والتحكـ  )عف لجنة االشراؼ( تسة اإللكترونياأستاذ بقسـ ىند أ.د/ محمد حمدى محمد السيد  3

 .الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكور أوصى المجمس بالموافقة عمى
 
الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-3

المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة   – رضا سيد احمد محمد عمارالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 
) تحسيف جودة صور التربينات باستخداـ فيديو  -ـ في موضوع :0219 يناير دورةااللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:المناظير الصناعية 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة القاىرة )خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  حسف طاىر درهأ.د/  1
 واالتصاالت الكيربية  )مشرؼ ( تفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونياأستاذ مت أ.د/ عاطؼ السيد أبو العـز 0
 )داخمي(واالتصاالت الكيربية   تأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيا أ.د/ معوض ابراىيـ دسوقي  3

 .الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 ــرارالقــــــ

 ويرفع لمجامعة..ر تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكو أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-4

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ   – راىيـ حويؿمحمد طارؽ ابالخاصة بالميندس /  الدكتوراهرسالة 
) استخداـ الشبكات العصبية المعتمدة عمى  -ـ في موضوع :0217 أكتوبردورة ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:الدواؿ متعددة الحدود في تحميؿ االشارات 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة حمواف )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  الدسوقيعمى احمد محمد أ.د/  1
 ( داخميواالتصاالت الكيربية  ) تأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيا أ.د/ طو السيد طو 0
 ف لجنة االشراؼ(واالتصاالت الكيربية  )ع تأستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيا أ.د/ أسامة فوزي زىراف  3
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 .الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة بشأف يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ وك2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-5

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ   – خالد رمضاف محمد عميالخاصة بالميندس /  الدكتوراهرسالة 
تعديؿ الكؼء وتعويض اإلزاحة في أنظمة ) ال -ـ في موضوع :0218 أكتوبردورة ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:االتصاالت الالسمكية متعددة الحامؿ 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة المنصورة )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  شريؼ السيد كشؾأ.د/  1
 (داخميواالتصاالت الكيربية  ) تة اإللكترونياأستاذ متفرغ بقسـ ىندس أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 0

)عػػف واالتصػػاالت الكيربيػػة   تبقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػامتفػػرغ أسػػتاذ  أ.د/ معوض ابراىيـ معوض 3
 لجنة االشراؼ(
 .الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكوروصى المجمس بالموافقة عمى أ
 
الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-6

المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  – مصطفى خميؿ فتح اهلل خميؿالخاصة بالميندس /  الدكتوراهرسالة 
) تحسيف أداء نظـ  -ـ في موضوع :0218 أكتوبردورة الكيربية والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية 

  -ة:( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف الساداتصاالت صوتيات األعماؽ باستخداـ طرؽ تعديؿ ذات كفاءة 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ بمعيد بحوث االلكترونيات )خارجي( عالء عبد الفتاح حفناويأ.د/  1
 (داخميواالتصاالت الكيربية  ) تأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيا أ.د/ عمي حسف مصطفى 0

ف لجنػػة )عػػواالتصػػاالت الكيربيػػة   تبقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػامتفػػرغ أسػتاذ  أ.د/ طو السيد طو 3
 االشراؼ(

4 
)عػػف لجنػػة واالتصػػاالت الكيربيػػة   تبقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػامتفػػرغ أسػتاذ  أ.د / معوض ابراىيـ معوض

 االشراؼ(
 .الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكور أوصى المجمس بالموافقة عمى
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/7/0201لحادية عشراالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(14) 

الخاصة  تسجيؿ نقطة البحثالموافقة عمى بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-7
ة تخصص ىندسة وعموـ الحاسبات المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسي – زينب عصاـ الديف حسف الجوىري/  ةبالميندس

  -ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع :0218 ينايردورة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  –
 () تعمـ اآللة بأداء عالي لتطبيقات الزراعة الدقيقة 

" High Performance Machine Learning for Precision Agriculture Applications " 

 : تحت إشراؼ كاًل مف
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 1
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ محمد أحمد الرشيدي 0
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د. / مروة عباس محمد رداد 3

 .خطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة تسجيؿحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

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

الخاصة  تسجيؿ نقطة البحثالموافقة عمى بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-8
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  – سمر منصور محمود زايد/  ةبالميندس

  -ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع :0219 ينايردورة )عموـ الحاسب( 
 () توظيؼ التقنيات الذكية لتطبيقات التوائـ الرقمية 

" Employment of Intelligent Techniques for Digital Twins Applications " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أ.د/ أيمف السيد أحمد السيد عميرة 1
 أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أ.د/ جماؿ محروس عطية 0
 لحاسباتمدرس بقسـ ىندسة وعمـو ا د. / عز الديف بدوي جاد الرب حمداف 3

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

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

الخاصة  تسجيؿ نقطة البحثالموافقة عمى بشأف والبحوث د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-9
المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  – محمد الحسيني محمد المميجيبالميندس / 

  -ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع :0202 ينايردورة الصناعية والتحكـ )نظـ التحكـ الذكية( 
 (ير حاكمات كسرية الرتبة قائمة عمى تعمـ اآللة لمنظـ الالخطية ) تطو 

" Development of Machine Learning – Based Fractional Order Controllers for Nonlinear 

Systems " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/7/0201لحادية عشراالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(15) 

 الوظيفة االسـ ـ
 لصناعية والتحكـاإللكترونيات اأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  أ.د/ بالؿ أحمد أبو ظالـ 1
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ مساعد  بقسـ ىندسة  د. / طارؽ أحمد محمود 0
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ مساعد بقسـ ىندسة  د. / رأفت السيد شمبي 3

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

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

مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة / بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-12
جستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص ىندسة المسجمة لدرجة ما –مروة شكري عبد العظيـ محمد 

 ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسـ , 0215دورة أكتوبر  –وعمـو الحاسبات 
 . )بعد انتياء المدة القانونية(ـ 32/9/0201ـ حتى 1/12/0202لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف  ةالمذكور 

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة  -11
ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة لدرجة  ةالمسجم -يا محمود القارح زينب زكر /  بالطالبةالخاصة  الماجستيررسالة 

 بعنواف :  –ـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 0211االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

 "" أنظمة دمج صور متعددة المستشعرات 

 " Multi- Sensors Image Fusion Systems" 
مػػنح الطالبػػة المػػذكورة درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة ة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى حيػػث أوصػػت لجنػػ

 .اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 
 القــــــــرار

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

د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ. -10
تخصص  –المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية  –آيات النبوي عبد الحي النحاس /  بالطالبةالخاصة  الماجستيررسالة 

 بعنواف :  –ـ ىندسة وعموـ الحاسبات ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( بقس0214ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر 

 "" تقييـ وتحسيف أداء نماذج استرجاع النصوص العربية 

 " Evaluation and Enhancement of Arabic Text Retrieval Models " 
عمػوـ و منح الطالبة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسية تخصػص ىندسػة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 

 الحاسبات.
 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/7/0201لحادية عشراالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(16) 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة  -13
تخصص  –المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  –أحمد صبري عبد الخالؽ شمبي /  بالطالبالخاصة  الماجستيررسالة 

 بعنواف :  –ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات 0217ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر 

 "" التعرؼ عمى قزحية العيف ألمف انترنت األشياء 

 " Iris Recognition for Internet of Things Security" 
وعمػوـ منح الطالب المذكور درجة ماجستير العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 

 الحاسبات.
 القــــــــرار

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

قدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة المذكرة الم -14
المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –طارؽ رجب أميف خميفة /  بالطالبالخاصة  الدكتوراهرسالة 

 بعنواف :  ـ0216رة أكتوبر والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية دو 

 "لنظـ التحكـ الشبكية الالخطية  0-" تطوير حاكمات غيمية مف النوع 

 " Development of Type-2 Fuzzy Controllers for Nonlinear Networked Control Systems " 
فػػي العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص  مػػنح الطالػػب المػػذكور درجػػة دكتػػور الفمسػػفةحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 

 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ.ىندسة 
 القــــــــرار

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

لجنة فحص ومناقشة  توصيةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى  -15
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية دورة  –مروة محمد عبد الحميد عبد الباري /  بالطالبةالخاصة  الماجستيررسالة 
 بعنواف :  ـ0215أكتوبر 

 "" تصميـ وتحميؿ اليوائيات المبنية عمى المياه السائمة 

 " Design and Analysis of Water-Based Liquid Antennas " 
مػػػنح الطالبػػة المػػػذكورة درجػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػية بقسػػػـ ىندسػػػة حيػػث أوصػػػت لجنػػة الدراسػػػات العميػػػا بالموافقػػة عمػػػى 

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

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

سػنوية لطػالب  ؼالموافقة عمى التقارير النصد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المقدمة مف السيد أ لمذكرةا-16
 -ـ وىـ :0202/0201الماجستير بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات لمعاـ الجامعي 

 آيات النبوي عبد الحي النحاس . -1
 عال حافظ عبد الجواد يونس . -0

 سات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير النصؼ سنوية بعد استيفاء خطة البحث لجميع التقارير., حيث أوصت لجنة الدرا
 القــــــــرار
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 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
  

سػنوية لطػالب  ؼالموافقة عمى التقارير النصلبحوث بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا وا2لمذكرة المقدمة مف السيد أا-17
 -ـ وىـ :0202/0201الدكتوراه بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات لمعاـ الجامعي 

 شريف احمد عمي ابراىيـ البوز . -1
 شيماء محمد ىاني عمي قنديؿ . -0

 , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير السنوية.
 لقــــــــرارا

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

الخاصة  تسجيؿ نقطة البحثالموافقة عمى بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-18
دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية المقيد لدرجة  –بالطالبة /بسمة مجدى أحمد محمد 

  -ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع :0202 ينايردورة )رياضيات ىندسية( 
 () الحموؿ العددية لممعادالت التكاممية الخطية الشاذة مف النوع الثاني 

" Numerical Solutions of Linear Singular Equations of the Second Kind 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية أ.د/ إميؿ صبحى شكر اهلل 1
 أستاذ بقسـ الفيزيقا والراضيات اليندسية د / محمد سيد محمد عبد القادر2أ 0

 .الخاصة بالطالبة المذكورة ثقطة البحتسجيؿ نحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

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

الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -19
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  – ىند عبد الغفار عبد السالـ نور الديف/  ةالخاصة بالميندس ماجستيرالرسالة 

ـ في 0229 أكتوبردورة تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 
  -وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة: ()االتصاؿ بيف الكمبيوتر واالنساف لممعوقيف -موضوع :

 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة المنوفية ) ممتحف خارجي( –أستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات  أ.د/ أشرؼ بيجات السيسي 1
 الصناعية والتحكـ  )ممتحف داخمي( تأستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيا أ.د/ حمدي احمد عوض 0
 الصناعية والتحكـ  )عف لجنة االشراؼ( تأستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيا يد البرواني أ.د/ محمد أبو ز  3

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/7/0201لحادية عشراالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(18) 

 
 القــــــــرار

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

 -اللجبى::  عبشراً 

االحد ( المنعقدة يـو العاشرةالجمسة واالتصاالت الكيربية )محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات  -1

 ـ .13/6/0201الموافؽ

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .02/6/0201االحد الموافؽيوـ ( المنعقدة العاشرةالجمسة لجنة شئوف التعميـ والطالب )محضر اجتماع  -2

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

االحد الموافؽ ( المنعقدة يـو العاشرةالجمسة الصناعية والتحكـ )محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات  -3

 .ـ17/6/0201والممتدة الى يوـ  ـ13/6/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ 6/0201/ 00الجمسة )الجمسة العاشرة( المنعقدة يوـ الثالثاء الموافؽ  ةتوكيد الجودمحضر اجتماع وحدة  -4

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 

 ـ.13/6/0201االحد الموافؽ ( المنعقدة يوـ العاشرةالجمسة الفيزيقا والرياضيات اليندسية )محضر اجتماع مجمس قسـ  -5

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ.02/6/0201االحد الموافؽ ( المنعقدة يوـ العاشرةالجمسة لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية )حضر اجتماع م -6

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/7/0201لحادية عشراالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ.13/6/0201االحد الموافؽ ( المنعقدة يوـ العاشرةالجمسة ىندسة وعموـ الحاسبات )محضر اجتماع مجمس قسـ  -7

 القــــــــرار

 ط المجمس عمما.أحي
 

 ـ.02/6/0201االحد الموافؽ ( المنعقدة يوـ العاشرةالجمسة لجنة المكتبة )محضر اجتماع  -8

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ.02/6/0201االحد الموافؽ ( المنعقدة يوـ العاشرةالجمسة لجنة الدراسات العميا والبحوث)محضر اجتماع  -9

 القــــــــرار

 ما.أحيط المجمس عم
 

 ـ.07/6/0201االحد الموافؽ ( المنعقدة يوـ العاشرةالجمسة المجنة التنسيقية)محضر اجتماع  -11

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ.02/6/0201االحد الموافؽ ( المنعقدة يوـ العاشرةالجمسة لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة )محضر اجتماع  -11

 القــــــــرار

 مما.أحيط المجمس ع
 
 

 
 -: هب ٌسخجد هي أعوبل : عشر الحبدي

 
الفصػؿ دخوؿ امتحانػات عف  الثالثالعذر المرضى  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ-1

 )بػاؽ(التػو وح الثانيػةالمقيد بالفرقة عبد الحميد يد مصطفى شعباف عـ لمطالب / 0202/0201الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
. 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/7/0201لحادية عشراالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

/ محمد عبد 2رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف الطمب المقدـ مف السيد دد/ 2أ المذكرة المقدمة مف السيد-0
مرافؽ لمزوجة ومرفؽ طيو قرار اجازة  عاـ رابع(د بالقسـ لمنحة اجازة لمدة عاـ )مدرس مساع –العزيز عبد اهلل عبدالعزيز 

 الزوجة.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
خطاب السيد /رئيس كنتروؿ  الفرقة االولى الذى  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ-3

 فيعبد المنعـ محمد, ميند سعيد حسانيف تركى المقيديف بالفرقة األولى  الطالبيف / ميابيوضح فيو حالة ما حدث بيف  
مقرر تكنولوجيا الكترونيات دقيقة والذى عقد  في الثاني الدراسيأثناء لجنة امتحانات الفصؿ ـ 0202/0201 الجامعيالعاـ 

القانونية بالكمية ذكر الحادث المذكرة المرفقة وايضا محضر التحقيؽ الخاص بالشئوف  في اتفصيميـ 04/6/0201بتاريخ 
بالتفصيؿ ونتج عنو ذىاب الطالب ميند سعيد حسانيف تركى الى مستشفى منوؼ العاـ لتمقى العالج وتسميـ الطالب مياب 

 عبد المنعـ محمد الى قسـ بندر منوؼ ومرفؽ خطاب التسميـ . 
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
د/ عميػػػد الكميػػػة بشػػػأف التقريػػػر بتوصػػػيات المػػػؤتمر الػػػدولي الثػػػاني لميندسػػػة االلكترونيػػػة 2تػػػاب المقػػػدـ مػػػف السػػػيد أالك -4

ICEEM 2021  ـ . 0201يوليو 4-3الفترة مف فيالذى عقد 
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
 
المشرؼ عمى نادي التكنولوجيا بكمية اليندسة اإللكترونيػة بشػأف   –عتمـ  د/ جالؿ عبد المجيد2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

عػرض مقتػرح بخصػػوص إنشػاء مركػػز خدمػة عامػػة بػدياًل عػػف نػادي التكنولوجيػػا بالكميػة وذلػػؾ السػتمرار تقػػديـ الخدمػة لطػػالب 
 الكمية ومساىمة الكمية في خدمة المجتمع . 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة 
 
 

 ًً هسبء الثبًٍتاًخهى الجخوبع حٍث كبًج السبعت 
 

 تـــد الكلٍــعوٍ   س                                 ــي الوجلــأهٍ      

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/7/0201لحادية عشراالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 

 

    ةأٌوي السٍد أحود السٍد عوٍرد/  أ.                     د. /  أحود ًبٍه زكً راشد


