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 اع مجمس الكميةمحضر اجتم

 .ـ6/0/0200 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { السادسة} الجمسة                           
م وفى حوبم السبعت الحبديت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكليت 6/2/2222اًه في يىم االحد الوىافق 

 يد الكليت () عو ةأيوي السيد أحود السيد عويربرئبست السيد األسخبذ الدكخىر/ 

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

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

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان2أ 3

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  حمدي عمى أحمد عوض د/2أ 4

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / أسامة فوزي نبوي زىراف 5

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية 2أ 6

 يقا والرياضيات اليندسيةالفيز  قسـرئيس مجمس  / محمد سيد محمد عبد القادرأ.د  7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )بالتناوب( أ.د/ عبد الحميد محمد رجب 8

 ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب( األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د / نبيمة محمود الربيعي  9

 ىندسة وعموـ الحاسبات األستاذ المتفرغ بقسـ سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  12

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود2أ 11

 ونيات واالتصاالت الكيربية االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكتر  أ.د/ صابر حممي زيف الديف 10

 يقا والرياضيات اليندسية )بالتناوب(الفيز األستاذ المتفرغ بقسـ  أ.د/ مصطفى حسف عيسى 13
 االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية أ.د / سناء محمود الربيعي 14

 األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )بالتناوب( أ.د/ سعيد محمد عبد العاطي 15

 المساعديف )بالتناوب(أقدـ االساتذة  / نرميف عبد الوىاب البينساوي2د 16

 أقدـ المدرسيف )بالتناوب( د./ طارؽ يحيى خضر 17

 اعتذر عف الحضور

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / ببلؿ احمد ابو ظبلـ 1

 ارج(رئيس عمميات مجموعة مصانع العربي لمتجارة والصناعة )مف الخ ـ. / محمد عبد الجيد العربي 0

 تغيب عف الحضور

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 1

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع   "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  "ر بذك                                    

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

 الػػػدكاني بقسػػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت السػػػيد أ.د / ابػػراىيـ  ةخػػػالص العػػػزاء لوفػػاكمػػا تقػػػدـ سػػيادتو ب
 الكيربية .

 دـ سػػيادتو بخػػالص العػػزاء لوفػػاة شػػقيؽ السػػيدة أ.د / نبيمػػة محمػػود الربيعػػي ي والسػػيد أ.د / السػػيد محمػػود كمػػا تقػػ
 الربيعي والسيدة أ.د/ سناء محمود الربيعي .

  عبػػد السػػميع وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ السػػيد كمػػا تقػػدـ سػػيادتو بخػػالص العػػزاء لوفػػاة خػػاؿ السػػيد أ.د / فتحػػي
 والطبلب.

 دتو بخػػالص العػزاء لوفػػاة شػػقيقة السػػيد أ.د / محمػػد فكيػريف بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية كمػا تقػػدـ سػػيا
 والتحكـ .

  كما تقدـ سيادتو بالتينئة لمسيدة د. / ىند عبد العظيـ مميط لترقيتيا إلى درجة استاذ بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات
 واالتصاالت الكيربية .

 كميػة عمػى المركػز الثالػث ك فضػؿ أكاديميػة حكوميػة فػي مصػر مػف أكاديميػة كما تقدـ سيادتو بالتينئػة لحصػوؿ ال
ىػػواوي لتكنولوجيػػا االتصػػاالت والمعمومػػات وكػػذلؾ حصػػوؿ الػػدكتور / الحسػػيني خطػػاب كثالػػث أفضػػؿ محاضػػر فػػي 

 . Cloudمجاؿ الػ 
 

 -: الوصبدقبث :أوالً 
 . ـ0/1/0200 ( المنعقدة بتاريخ الخامسة المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 

 الجىدة : رابعب
ة لمعايير الجودة الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بش ف استكماؿ الممفات االساسية والداعمالكتاب المقدـ مف السيد  -1

ـ( حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بالعرض 0200عمى السحابة اإللكترونية الخاصة بوحدة الجودة بالكمية ) يناير
 عمى مجمس الكمية لبلعتماد .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
فيذي لوحدة الجودة بش ف اعتماد مواصفات خريج برنامج ىندسة االتصاالت الدكتور / المدير التنالكتاب المقدـ مف السيد  -0

 حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة والعرض عمى مجمس الكمية . والشبكات.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(4) 

. ورشة عمؿ 1حدة الجودة بش ف ما تـ إنجازه مف ورش عمؿ بالكمية الدكتور / المدير التنفيذي لو الكتاب المقدـ مف السيد  -3
حوؿ مقترح أولى لمواصفات خريج برنامج ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية والتى عقدت يـو االحد الموافؽ 

حوؿ طط . ورشة عمؿ 0عمى شبكة االنترنت   Zoomـ الساعة السابعة مساءا أوف اليف مف خبلؿ برنامج 14/1/0201
ـ 3/1/0200مراجعة مواصفات خريج برنامج ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية والتي عقدت يـو االثنيف الموافؽ 

عمى شبكة االنترنت حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة   Zoomأوف اليف مف خبلؿ برنامج  الساعة السابعة مساءا
 عتماد.باإلحاطة والعرض عمى مجمس الكمية لبل

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بش ف اعتماد مواصفات خريج برنامج ىندسة االلكترونيات الكتاب المقدـ مف السيد  -4

 جمس الكمية لبلعتماد.واالتصاالت الكيربية حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة والعرض عمى م
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
الخاص بمواصفات الخريج لبرنامج  فالدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بش ف نتائج االستبياالكتاب المقدـ مف السيد  -5

ة الجودة باإلحاطة والعرض عمى مجمس الكمية حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحد ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ
 لبلعتماد.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
الخاص بمواصفات الخريج لبرنامج  فنتائج االستبيا الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بش فالكتاب المقدـ مف السيد  -6

 ريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة والعرض عمى مجمس الكمية لبلعتماد.حيث أوصى الف ىندسة والتحكـ الصناعية
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
إعادة تشكيؿ أثنا عشر لجنة فرعية ببرنامج ىندسة  الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بش فالكتاب المقدـ مف السيد -7

حيث أوصى الفريؽ التنفيذي  كماؿ وتفعيؿ معايير الجودة الخاصة ببرنامج ىندسة وعمـو الحاسبات .وعمـو الحاسبات الست
 لوحدة الجودة باإلحاطة والعرض عمى مجمس الكمية لبلعتماد.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
اعتماد الييكؿ التنظيمي لمكمية نتيجة استحداث بعض  لجودة بش فالدكتور / المدير التنفيذي لوحدة االكتاب المقدـ مف السيد -8

 حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بالعرض عمى مجمس الكمية لبلعتماد. البرامج االكاديمية واالدارات بالكمية.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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 شئىى أعضبء هيئت الخدريسخبهسب: 
المدرس  –الدكتور /خميؿ فت  اهلل خميؿ  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بش ف الموافقة عمى تعييف السيد -1

. حيث أوصى مجمس القسـ مدرس بذات القسـبالكمية في وظيفة  ةىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيبقسـ المساعد 
نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه في الفمسفة في )العموـ  القسـذات ب مدرسفي وظيفة  سيادتو بالموافقة عمى تعييف

قوـ يو  ابالقسـ ومحسنا أدائي في وظيفة مدرس مساعدفي عممو ومسمكو منذ تعيينو  ت ممتزماً حيث أنو كان اليندسية
 .بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ 

 القــــــــرار

 مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

 
 

 اللجٌت الخٌسيقيت ::  سبدسبً 
بش ف مبلحظات  المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا / غادة البنبي الكتاب الوارد مف السيدة الدكتورة -1

 -طط الدراسية لمبرامج الدراسية بالكمية:االدارة العامة لشئوف التعميـ والطبلب بالجامعة عمى المراجعة المبدئية لمخ
الئحة قديمة ىو أمر طبيعي الف نص  CR 011( ورمزه 1وفيزياء )  CR 001( ورمزه 1. فيما يخص فت  مقرر رياضة )1

بتاريخ  5944)الجديدة ( الداخمية لمرحمة البكالوريوس بنظاـ الساعات المعتمدة الصادر برقـ  ة( مف البلئح39المادة )
ينص أحكاـ ىذه البلئحة ابتداء مف العاـ الدراسي التالي لصدور القرار الوزاري الخاص بيذه البلئحة عمى  0201/12/5

الطبلب المستجديف في مستوى صفر والباقييف لئلعادة مف طبلب نظاـ الفصميف الدراسييف أو المعاد قيدىـ في نفس المستوى 
يمتحؽ بيا طبلب الباقييف أو المعاد قيدىـ يثـ تطبؽ ىذه البلئحة بعد ذلؾ  صفر ويحدد مجمس الكمية آلية تحديد البرامج التي

وبناء عمى ذلؾ حددت إدارة الكمية آلية التحاؽ الطبلب المعاد قيدىـ مف العاـ الدراسي بالتتابع عمى بقية المستويات الدراسية. 
 الجديدة وذلؾ لمصمحتيـ.  ةالتالي مف العاـ الصادر فيو البلئح

%مف أجمالي عدد الساعات طبقا 75وىو أمر طبيعي لمطبلب ممف اجتازوا   ACE480( ورمزه 1فت  مشروع ) صيخ. فيما 0
 ـ.0201/0200لزـو تخرج طالب في الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ الجامعي  ACE480( ورمزه ايضا 0لبلئحة ومشروع )

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
بش ف العذر المرضى االوؿ عف الفصؿ الدراسي  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب2المقدـ مف السيد أ بلكتاا -0

حيث اوصت االوؿ لمطالب / مصطفى زغموؿ عبد العزيز ميراف المقيد بالمستوى الثالث ببرنامج ىندسة االتصاالت والشبكات 
 لمطالب المذكور. رضي األوؿقبوؿ العذر المبالموافقة عمى  المجنة التنسيقية

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
اعتماد مواصفات الخريج لبرنامج اليندسة  بش ف د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب2المقدـ مف السيد أ بالكتا -3

 موافقة .بال المجنة التنسيقيةحيث اوصت الطبية الحيوية والتكنولوجيا 
 قــــــــرارال



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(6) 

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
اعتماد التقرير السنوي لبرنامج اليندسة  بش ف د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب2المقدـ مف السيد أ بالكتا -4

 ـ.0201/ 0202الطبية الحيوية والتكنولوجيا لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة ويرف
 
 

  -: شئىى الخعلين والطالة :سبدسبً 
العذر المرضي األوؿ عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

ستجد حيث أحضر حممي ابو النصر المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالتو منبوي ـ لمطالب / احمد نبيؿ 0201/0200الجامعي 
تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد ب نو يعاني مف وسواس قيري ويحتاج اجازة مرضي لمدة شيريف ابتداء 

لمطالب / احمد  قبوؿ العذر المرضي األوؿحيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى  ـي9/1/0200مف تاريخ 
ـ وحالتو 0201/0200اء امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي نبيؿ حممي ابو النصر عف أد

 .مستجد
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
ـ العذر المرضي األوؿ عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0

ـ لمطالب / احمد محمد عبد المجيد عتمـ المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالتو مستجد حيث أحضر تقرير 0201/0200الجامعي 
طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد ب نو يعاني مف وسواس قيري حاد مع توتر عصبي متكرر ويحتاج اجازة مرضي 

قبوؿ العذر المرضي يث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى ح ـي3/1/0200لمدة شيريف ابتداء مف تاريخ 
لمطالب / احمد محمد عبد المجيد عتمـ عف أداء امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي  األوؿ

 .ـ وتبقى حالتو كما ىي عميو مستجد0201/0200
 القــــــــرار

 رفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة وي
 
العذر المرضي األوؿ عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

ـ لمطالب / نادر محمد محمد فؤاد دسوقي المقيد بالفرقة الثانية وحالتو باؽ حيث أحضر تقرير طبي 0201/0200الجامعي 
بجامعة المنوفية يفيد ب نو يعاني مف نوبات اكتئاب عصبي ويحتاج اجازة مرضي لمدة شير ابتداء مف تاريخ مف اإلدارة الطبية 

لمطالب / نادر محمد محمد  قبوؿ العذر المرضي األوؿحيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى  ـي4/1/0200
 .ـ عف الفصؿ الدراسي األوؿ0201/0200فؤاد دسوقي المقيد بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

طبلب الفرقة األولى الذيف يمتمسوف ت جيؿ دخوؿ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
طالب أوليـ الطالب / ابراىيـ عبد المنعـ عبد اهلل  (13ـ وعددىـ )0201/0200امتحاف بعض مواد التحميؿ في ىذا العاـ 

ت جيؿ دخوؿ حيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى  احمد وآخرىـ الطالب / سيد اسماعيؿ سيد خميس ي
 .ـ0201/0200امتحاف بعض مواد التحميؿ لطبلب الفرقة األولى لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 فقة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموا
 
إيقاؼ القيد األوؿ لمطالب / عبد الرحمف معتمد عبد د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

ـ وحالتو منقوؿ نظرًا لظروفو االجتماعية وىي أنو العائؿ 0201/0200الواحد أبو موسى المقيد بالفرقة األولى لمعاـ الجامعي 
فادة لمعمؿ بالقطاع الخاص يالوح  يد لؤلسرة ويعمؿ بالقطاع الخاص لمساعدة األسرة في دخميا ومرفؽ طيو بحث اجتماعي وا 

إيقاؼ القيد األوؿ لمطالب / عبد الرحمف معتمد عبد الواحد أبو موسى حيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى 
 ـ وحالتو منقوؿ نظرًا لظروفو االجتماعية .0201/0200المقيد بالفرقة األولى لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
تصويب حالة الطالب / اسبلـ مسعود عبد المغني دراز د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6

حيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى  ـي0202/0201الجامعي المفصوؿ نيائيًا بالفرقة األولى بالعاـ 
تصويب نتيجة الطالب / إسبلـ مسعود عبد المغني دراز تنفيذ لقرار مجمس الجامعة وتكوف حالتو فرصة أخيرة في مادة 

 ـ وليس لو حؽ دخوؿ االمتحاف في باقي المواد .0201/0200( لمعاـ الجامعي 1)رياضة 
 ــــــرارالقــ

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ايقاؼ قيد الطالب / اسبلـ مسعود عبد المغني دراز د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
حيث اوصت  نيدي( بسبب التج1ـ وحالتو فرصة أخيرة في مادة )رياضة 0201/0200المقيد بالفرقة االولى لمعاـ الجامعي 

ايقاؼ قيد الطالب / إسبلـ مسعود عبد المغني دراز المقيد بالكمية بالفرقة االولى لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى 
 لحيف تحديد موقفو مف التجنيد .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

اقتراح موعد االمتحانات خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لشئوف التعميـ والطبلب بش ف د/ وكيؿ الكمية 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
 ـ0201/0200لمعاـ الجامعي 

 ـ .19/0/0200بداية الفصؿ الدراسي الثاني  -

 ـ.9/4/0200الى  0/4/0200موعد امتحانات نصؼ الفصؿ الدراسي الثاني مف  -

 ـ.0/6/0200الى  08/5/0200موعد امتحانات الشفيي والعممي مف  -

 ـ.07/6/0200الى  4/6/0200موعد امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني مف  -

 ـ.7/7/0200الى  3/7/0200موعد امتحانات التخمفات مف  -
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(8) 

 ـ.00/6/0200تكممة المشروع مف  -

 ـ .02/7/0200موعد مناقشة المشروع مف  -

 ـ3/7/0200بداية التدريب الصيفي مف  -

 .الموافقةحيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب ب
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
العذر المرضي األوؿ عف دخوؿ امتحاف مادتي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -9

األولى وحالتو منقوؿ لمعاـ )ىندسة كيربية ي رسـ عناصر ودوائر الؾ( لمطالب / احمد عماد احمد الصعيدي المقيد بالفرقة 
ـ حيث ورد تقرير االدارة الطبية يوصي أنو يعاني مف دوار حركة وعدـ اتزاف مع الحركة ويحتاج الى 0201/0200الجامعي 

حيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب  ـي01/1/0200حتى  15/1/0200اجازة مرضي لمدة اسبوع واحد فقط مف تاريخ 
عذر المرضي األوؿ عف دخوؿ امتحاف مادتي )ىندسة كيربية ي رسـ عناصر ودوائر الؾ( لمطالب / قبوؿ البالموافقة عمى 

 ـ.0201/0200احمد عماد احمد الصعيدي بالفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

تحديد المقررات التي سيتـ فتحيا في )فصؿ الربيع( التعميـ والطبلب بش ف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -12
حيث اوصت لجنة شئوف التعميـ  ـي0201/0200لطبلب الفرقة اإلعدادي والمطبؽ عمييـ البلئحة الجديدة في العاـ الجامعي 

صؿ الربيع( لطبلب الفرقة اإلعدادي عمى تحديد المقررات التي سيتـ فتحيا في الفصؿ الدراسي الثاني )فوالطبلب بالموافقة 
 ـ وىي كاآلتي :0201/0200والمطبؽ عمييـ البلئحة الجديدة في العاـ الجامعي 

 . 0. رياضيات ىندسية1
 . ميكانيكا ىندسية .0
 . 0. فيزياء 3
 . مبادئ ىندسة التصنيع.4
 . تاريخ اليندسة والتكنولوجيا.5
 ية ( .. اختياري لػ ) لغة انجميزية أو لغة ألمان6
 . القضايا المجتمعية .7
 . 1ىندسية  . رياضيات8
 . 1. فيزياء 9

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

قبوؿ العذر المرضي الثاني عف الفصؿ الدراسي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -11
ـ لمطالب / عبد المطيؼ جبلؿ عبد المطيؼ المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة اإللكترونيات 0201/0200األوؿ لمعاـ الجامعي 

الصناعية والتحكـ وحالتو )فرصة ثانية مف الخارج( حيث ورد تقرير االدارة الطبية يفيد ب نو يعاني مف نزلة شعبية حادة 
حيث اوصت لجنة شئوف  ـ ي9/1/0200دة ثبلثة اسابيع مف وارتفاع درجة الحرارة واشتباه كورونا ويحتاج اجازة مرضية لم
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 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

ـ لمطالب / 0201/0200عمى قبوؿ العذر المرضي الثاني عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي التعميـ والطبلب بالموافقة 
تو )فرصة ثانية مف عبد المطيؼ جبلؿ عبد المطيؼ المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ وحال

 الخارج(.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
قبوؿ العذر المرضي األوؿ عف دخوؿ امتحاف مادة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -10

ـ 0201/0200األولى وحالتو )منقوؿ( لمعاـ الجامعي  ( لمطالب / احمد مبروؾ عبد الجواد المتيت المقيد بالفرقة3)فيزياء 
حيث ورد تقرير االدارة الطبية يفيد ب نو يعاني مف انخفاض ضغط الدـ وعدـ اتزاف ودوار ويحتاج إلى اجازة مرضي لمدة يوماف 

 .لجنة شئوف التعميـ والطبلب اف التقرير الطبي ورد بعد انتياءحيث  ـ ي00/1/0200مف تاريخ 
 ــرارالقــــــ

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

قبوؿ العذر المرضي األوؿ عف دخوؿ امتحاف مادة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -13
ـ 0201/0200( لمطالبة / شروؽ عاطؼ توفيؽ سمطاف المقيدة بالفرقة األولى وحالتو )منقوؿ( لمعاـ الجامعي 3)فيزياء 

حيث ورد تقرير االدارة الطبية يفيد ب نيا تعاني مف ارتفاع في درجة الحرارة وتحتاج إلى اجازة مرضي لمدة يوماف مف تاريخ 
 .لجنة شئوف التعميـ والطبلب اف التقرير الطبي ورد بعد انتياءحيث  ـ ي00/1/0200

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

قبوؿ العذر المرضي الخامس لمطالب / أيمف مرزوؽ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2كتاب المقدـ مف السيد أال -14
عاشور عبد ربو المقيد بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وحالتو )فرصة رابعة( عف الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ 

دارة الطبية يفيد ب ف الطالب يعاني مف اكتئاب نفسي ذىني متكرر ويحتاج اجازة ـ حيث ورد تقرير اال0201/0200الجامعي 
اف التقرير الطبي حيث  ـ وال مانع مف قبوؿ العذر المرضي ي12/1/0200مرضي لمدة ثبلثة شيور فقط ال غير ابتداء مف 

 .لجنة شئوف التعميـ والطبلب ورد بعد انتياء
 القــــــــرار

 قة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالمواف
 

قبوؿ العذر المرضي الثاني عف الفصؿ الدراسي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -15
ـ لمطالب / وائؿ رجب منجي عيد المقيد بالفرقة االعدادي وحالتو )باؽ لئلعادة( حيث ورد 0201/0200االوؿ لمعاـ الجامعي 

الطبية يفيد ب ف الطالب يعاني مف فصاـ عقمي مزمف مع تدىور بالقدرات العقمية والطالب يحتاج إلى اجازة تقرير االدارة 
 . لجنة شئوف التعميـ والطبلب اف التقرير الطبي ورد بعد انتياءحيث  ـي1/1/0200مرضي لمدة شيريف مف تاريخ 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

العذر المرضي األوؿ عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2اب المقدـ مف السيد أالكت-16
ـ لمطالب / عبد الحميد عبد الفتاح عبد المطيؼ المبلح المقيد بالفرقة الثالثة بقسـ ىندسة 0201/0200الجامعي 

حيث  ـينظرا لظروفو المرضية3/1/0200ثانية مف الخارج( ابتداء مف تاريخ  االلكترونيات الصناعية والتحكـ وحالتو ) فرصة
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(12) 

أحضر تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد ب نو يعاني مف نوبات اكتئاب عصبي ويحتاج اجازة مرضي لمدة 
 .ـ32/1/0200ريخ حيث ورد التقرير بعد انعقاد لجنة شئوف التعميـ والطبلب بتا 3/1/0200شير ابتداء مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
العذر المرضي األوؿ عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بش ف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ-17

رقة اإلعدادي وحالتو ) مستجد( ابتداء مف ـ لمطالب / نور الديف عنتر فاروؽ محمود كامؿ المقيد بالف0201/0200الجامعي 
حيث أحضر تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد ب نو يعاني مف  ـينظرا لظروفو المرضية3/1/0200تاريخ 

حيث ورد التقرير بعد انعقاد لجنة شئوف التعميـ  1/1/0200وسواس قيري مزمف ويحتاج اجازة مرضي لمدة شير ابتداء مف 
 ـ.32/1/0200لطبلب بتاريخ وا

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

  -العالقبث الثقبفيت:: سببعبً 
 

المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد الدكتور /  1
المدرس بقسـ االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  –عبد العزيز السيد محمد الفقى 

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 
 افقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالمو 
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد -0

ميا بالقسـ) المسجؿ لدرجة الدكتوراه( بقسـ ىندسة الطالب بالدراسات الع –الميندس / ىيثـ فريج عبد اهلل درويش 
االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس 

أوصت لجنة وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث 
 العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد الدكتور -3

المدرس بقسـ االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية  –د الوكيؿ / محمد السيد محم
لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية 

 فية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقا
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد -4
اسات العميا بالقسـ و) المسجؿ لدرجة الدكتوراه( بقسـ االلكترونيات الطالب بالدر  –الميندس / خميؿ محمود خميؿ الخميسى 

واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية 
حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. 

 بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو. 
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد -5

الطالب بالدراسات العميا بالقسـ و) المسجؿ لدرجة الماجستير( بقسـ  –عبد الحميد عمراف شعيب الميندس / محمد رضا 
االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس 

خرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األ
 العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
حوث خاصة بالسيد الدكتور المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ ب-6

المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  –/ أحمد ابراىيـ عبد القادر المسدى 
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 

 صرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.سواء م
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لسيد الدكتور المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة با-7
المدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  –/ الحسيني ابراىيـ الحسيني ابراىيـ 

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 
 المية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.مصرية أو عربية أو ع

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد -8
( بقسـ ت العميا بالقسـ و) المسجؿ لدرجة الدكتوراةالطالب بالدراسا –د عبد الصمد عبد المنعـ عساكر الميندس / أحم

االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس 
معات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجا

 العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.
 القــــــــرار
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 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

تسجيؿ بحوث خاصة بالسيدة المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى -9
الطالب بالدراسات العميا بالقسـ و) المسجؿ لدرجة الماجستير( بقسـ االلكترونيات  –الميندسة / نيفيف حامد عزت حسف 

واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية 
منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية المبدعيف 

 بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتيا.
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد  المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا-12
المدرس بقسـ االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية  –الدكتور/ عصاـ نبيؿ أحمد

ى سواء مصرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخر 
 أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ث خاصة بالسيد المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحو -11
الطالب بالدراسات العميا بالقسـ و) المسجؿ لدرجة الماجستير( بقسـ االلكترونيات  –الميندس / أحمد كماؿ مصطفى مسرجو  

واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية 
وفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية المبدعيف منيـ وت

 بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د / 2ث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد أالمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو  -10
االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  –اميؿ صبحى سعد شكر اهلل 

ع الجامعات األخرى الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة م
 سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

قة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المواف-13
المدرس بقسـ االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  –الدكتور / احمد عبد العزيز عبد الرحمف 

الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 
 واء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.س

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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اصة بالسيد المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خ-14

االستاذ المساعد بقسـ االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  –الدكتور / طارؽ احمد محمود 
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 

 لمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.مصرية أو عربية أو عا
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى صرؼ مكاف ة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-15
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكمية وذلؾ  –ة لمسيد الدكتور/ عمى محمد لطفى عمى قنديؿ مجبلت عالمي

 -لنشره بحث في مجمة عالمية:

IEEE ACCESS,VOI.9, PP.7357- 73857 – 738572,(2021).'' 

 والبحث بعنواف :
''Tuned positive position Feedback Control of an Active Magnetic Bearings System With 16-poles 

and Cons ant stiffness''      

 حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجبلت عالمية لسيادتو.
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى صرؼ مكاف ة لبحوث نشرت في د/ وكي2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-16
المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية وذلؾ لنشره  –مجبلت عالمية لمسيد الدكتور/ صبلح أحمد حممى 

 -بحث في مجمة عالمية:
''CAAI Transactions on Intelligence Technology, Vol.5 Iss.4,pp.237-246,(2020)"  

 والبحث بعنواف :
"Design of Adaptive intuitionistic Fuzzy Controller For Synchronization of Uncertain 

Chaotic Systems'' 

 حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجبلت عالمية لسيادتو.
 ــرارالقــــــ

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى صرؼ مكاف ة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-17

ية وذلؾ المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكم –مجبلت عالمية لمسيد الدكتور/ عمى محمد لطفى عمى قنديؿ 
 -لنشره بحث في مجمة عالمية:

" IEEE ACCESS, VoI.9,PP.13369,(2021).'' 

 والبحث بعنواف :
''Rotor Active Magnetic Bearings System Control via a Tuned Nonlinear Saturation 

Oscillator''. 

 في مجبلت عالمية لسيادتو.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي 
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى صرؼ مكاف ة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-18

رس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية المد –مجبلت عالمية لمسيد الدكتور/ الحسيني ابراىيـ الحسيني ابراىيـ
 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة:

''Complex and Intelligent Systems, April (2021).  

 والبحث بعنواف :
''Diabetes Classification With Efficient Missing and Outliers Data Handling Algorithms. 

 بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجبلت عالمية لسيادتو.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية 
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى صرؼ مكاف ة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-19
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية  –الحسيني ابراىيـ الحسيني ابراىيـ مجبلت عالمية لمسيد الدكتور/

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة:
 ''Multimedia Tools and Applications, VoI.80 ,Issue 13,pp.20125-20147,(2021).'' 

 والبحث بعنواف :
Handling missing and outliers values by enhanced algorithms for an accurate cassation 

system 

 حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجبلت عالمية لسيادتو.
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

وث بش ف الموافقة عمى مد االجازة الدراسية لمميندس / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-02
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية  وعضو االجازة  –عبد الوىاب فوزى محمد سميماف 

مـو والتكنولوجيا الدراسية لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه وذلؾ الستكماؿ دراستو عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف ىيئة الع
والبحوث بسنغافورة دوف تحمؿ الجامعة أي نفقات بالخارج والذى يمتمس فيو الموافقة عمى مد أجازتو الدراسية لمدة عاـ رابع 

حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى  ـ31/10/0200ـ حتى 1/1/0200بمرتب يصرؼ مف الداخؿ اعتبارا مف 
 سـ في ىذا الش ف. بقرار مجمس الق ءما جا

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -01
ة لمتكنولوجيا التابعة لمنظمة التعاوف اإلسبلمي عمى مقترحات القسـ بش ف إمكانية تدشيف مذكرات تفاىـ بيف الجامعة االسبلمي
 بقرار مجمس القسـ في ىذا الش ف. ءوالجامعات المصرية حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى ما جا

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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 الدراسبث العليب -:  ثبهٌبً 
عمى توصية لجنة فحص ومناقشة رسالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -1

المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –الماجستير الخاصة بالميندسة / شيماء السيد عبد العزيز حسف 
 بعنواف:ي  ـ0216واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 االرتدادات في األشكاؿ اليندسية المركبة لصوتيات الغرؼ المغمقة "دراسة ت ثير " 
" study of Revelation Effect in Complex Geometric shapes of closed Room Acoustics "       

 اإللكترونيػػات ىندسػػةبقسػػـ مػػوـ اليندسػػية الع ماجسػػتيردرجػػة  ةالمػػذكور  ةلجنػػة الفحػػص والمناقشػػة مػػن  الطالبػػحيػػث أوصػػت 
 .واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

اإللكترونيػػػات  ىندسػػػةبقسػػػـ العمػػػوـ اليندسػػػية  ماجسػػػتيردرجػػػة  ةالمػػػذكور  ةمػػػن  الطالبػػػأوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة عمػػػى 
 واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.

 
عمى توصية لجنة فحص ومناقشة رسالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ  –الماجستير الخاصة بالميندس / ياسر محروس عبد الحميد عبد الستار 
 بعنواف:ي  ـ0217ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ بدورة أكتوبر 

 "تطبيؽ تقنيات تحسيف الدقة عمى الصور الطبية " 
" Application of Resolution Enhancement Techniques on Medical Images "                           

اإللكترونيات  ىندسةبقسـ موـ اليندسية الع ماجستيردرجة  لجنة الفحص والمناقشة من  الطالب المذكورحيث أوصت 
 .واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

اإللكترونيػػػات  ىندسػػػةبقسػػػـ العمػػػوـ اليندسػػػية  ماجسػػػتيرمػػػن  الطالػػػب المػػػذكور درجػػػة قػػػة عمػػػى أوصػػػى المجمػػػس بالمواف
 واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.

عمى توصية لجنة فحص ومناقشة رسالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –/ محمد محمود عطية العباسي الماجستير الخاصة بالميندس 

 بعنواف:ي  ـ0213واالتصاالت الكيربية إلحاؽ بدورة أكتوبر 
 المعالجة الرقمية إلشارات الزالزؿ "" 

" Digital Processing of Seismic Signals "                           
اإللكترونيات  ىندسةبقسـ موـ اليندسية الع ماجستيردرجة  المناقشة من  الطالب المذكورلجنة الفحص و حيث أوصت 

 .واالتصاالت الكيربية
 القــــــــرار

اإللكترونيػػػات  ىندسػػػةبقسػػػـ العمػػػوـ اليندسػػػية  ماجسػػػتيرمػػػن  الطالػػػب المػػػذكور درجػػػة أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة عمػػػى 
 واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.

 

مذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة ال -4
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية دورة أكتوبر   – ىبو محمد احمد محمد الدسوقي/  ةالخاصة بالميندس الماجستير
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( وتشكيؿ لجنة لة االفتراضية في نظـ الحوسبة السحابية ذات األداء العالي ) تطوير جدولة لآل -ـ في موضوع: 0214
  -فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة المنصورة )خارجي( –استاذ بكمية الحاسبات والمعمومات  سمير الدسوقي الموجيأ.د/  1
 (ونيات واالتصاالت الكيربية )داخميبقسـ ىندسة اإللكتر أستاذ  منى محمد صبري شقير أ.د/  0
 استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( أ.د / سعيد محمد عبد العاطي 3

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ةأوصى المجمس بالموافق
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  -5
ليندسية دورة أكتوبر المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو ا  – احمد كماؿ مصطفى مسرجوالخاصة بالميندس /  الماجستير

( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف ) ت ميف نقؿ الفيديو في شبكات انترنت األشياء  -ـ في موضوع: 0216
  -السادة:
 الوظيفة االسـ ـ
 (مشرؼأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) حساـ الديف حسيف أحمدأ.د/  1
 (متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخميأستاذ  ـ معوض معوض ابراىيأ.د/  0
 (خارجي) جامعة المنوفية –بكمية الحاسبات والمعمومات استاذ  أ.د / حاتـ محمد سيد احمد عبد القادر 3

 استاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مشرؼ( د. / نرميف عبد الوىاب حسف 4

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورالدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة  حيث أوصت لجنة
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
قة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المواف -6

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة   – نيفيف حامد عزت حسف/  ةالخاصة بالميندس الماجستير
( وتشكيؿ لجنة ) ت ميف أنظمة االتصاالت الصوتية  -ـ في موضوع: 0215اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

  -الرسالة مف السادة: فحص ومناقشة
 الوظيفة االسـ ـ
 (داخميأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) حساـ الديف حسيف أحمدأ.د/  1
 ممتحف خارجي(المنصورة )جامعة  -أستاذ بكمية اليندسة حساـ الديف صال  مصطفىأ.د/  0
 ساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(استاذ متفرغ)استاذ م د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 3

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
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كرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة المذ -7
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة   – عبل حافظ عبد الجواد يونس/  ةالخاصة بالميندس الماجستير

) إدارة جديدة لمفتاح مجموعة فى  -ـ في موضوع: 0210دورة أكتوبر  وعمـو الحاسبات بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:الشبكات البلسكية ذات العقد المتحركة" 

 الوظيفة االسـ ـ
 (ممتحف خارجي) جامعة المنوفية–ووكيؿ كمية الحاسبات والمعمومات أستاذ  أشرؼ بيجات السيسيأ.د/  1
 () عف لجنة االشراؼااللكترونية كمية اليندسة أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات .د/ ايمف السيد أحمد السيد عميرةأ 0
 (ممتحف داخمي) كمية اليندسة االلكترونية أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات محمد بدوى محمد بدوىد./  3
 عف لجنة االشراؼ() كمية اليندسة االلكترونية بقسـ ىندسة وعموـ الحاسباتأستاذ مساعد  / صبلح الديف شعباف عيسى2د  4

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

 عة.ويرفع لمجام عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  -8
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص   – محمد رضا عبد الحميد عمراف شعيبالخاصة بالميندس /  الماجستير

ـ في  0219االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  الكيربية بقسـ ىندسةىندسة االلكترونيات واالتصاالت 
( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف ) استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي في تطبيقات الرعاية الصحية"  -موضوع:
  -السادة:

 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 مشرؼ(كترونيات واالتصاالت الكيربية )أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإلل طو السيد طوأ.د/  1
 (داخميأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) عاطؼ السيد ابو العـز.د/ أ 0
 جامعة حمواف ) خارجي( –بكمية اليندسة أستاذ  د/ أحمد محمد الجارحي2أ 3
 مشرؼ() رونيات واالتصاالت الكيربيةاإللكت بقسـ ىندسة(مساعد )أستاذ  عادؿ شاكر الفيشاوي /2د  4

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

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

/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د  -9
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ   – ىيثـ فريج عبد اهلل درويشالخاصة بالميندس /  الدكتوراه
) تقنيات التعديؿ متعدد الموجات الحاممة  -ع:ـ في موضو  0218االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير  ىندسة

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:ألنظمة االتصاالت ذات الضوء المرئي" 
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 الوظيفة االسـ ـ
 عف لجنة االشرؼ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) معوض ابراىيـ معوضأ.د/  1
 جامعة حمواف ) خارجي( –بكمية اليندسة أستاذ  ود حمديعبلء محم.د/ أ 0
 (داخميأستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) د/ أحمد نبيو زكى راشد2أ 3

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا مجمس بالموافقةأوصى ال
 

آماؿ /  ة( لمميندسأوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -12
ـ ي حيث أوصت 0218 ينايردورة الحاسبات  وعمـوالعمـو اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستير لدرجة  ةالمسجم – يسرى زقزوؽ

 ـ31/1/0203ـ حتى 1/0/0200يبدأ مف  ةالمذكور ة ( لمطالباوؿلجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 
 وذلؾ بعد انتياء المدة القانونية

 القــــــــرار

 ع لمجامعة.ويرف عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 

أمؿ  /  ة( لمميندسثالثد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -11
ىندسة  وعمـو الحاسبات تخصصالعمـو اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستير لدرجة  ةالمسجم – عماد الديف عبد الرازؽ مرسى

 ة( لمطالبثالثـ ي حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0216 ينايردورة وعمـو الحاسبات 
 وذلؾ بعد انتياء المدة القانونية. ـ31/1/0203ـ حتى 1/0/0200يبدأ مف  ةالمذكور 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
عمياء /  ة( لمميندسثالثد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -10

وعموـ ىندسة  وعمـو الحاسبات تخصصالعمـو اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستير لدرجة  ةالمسجم – عبد العاطي عمى مرسى
 ةالمذكور  ة( لمطالبثالثصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ـ ي حيث أو 0216 ينايردورة الحاسبات 
 وذلؾ بعد انتياء المدة القانونية. ـ31/1/0203ـ حتى 1/0/0200يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

( لمميندس / ثانىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف مد فترة الدراسة )عاـ 2ف السيدة أالمذكرة المقدمة م -13
االلكترونية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية اليندسية  يماجستير فالمسجؿ لدرجة  – مصطفى احمد السيد

( ثانيلدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ي حيث أوصت لجنة ا) الئحة سابقة(ـ 0216 ينايردورة الحاؽ  ب
 . ـ31/1/0203ـ حتى 1/0/0200لمطالب المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

آية /  ة( لمميندسثالثوالبحوث بش ف مد فترة الدراسة )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -14
وعموـ ىندسة  وعمـو الحاسبات تخصصالعمـو اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستير لدرجة  ةالمسجم – عبد النبي أحمد

 ةالمذكور  ة( لمطالبثالثـ ي حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0216 ينايردورة الحاسبات 
 وذلؾ بعد انتياء المدة القانونية. ـ31/1/0203ـ حتى 1/0/0200يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

إلغاء قيد الطالبة / رانيا عنتر الموافقة عمى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -15
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية والمقيدة لدرجة دكتور الفمسفة فى العمـو  -الطيب أبو العبل

شخصية عضو االجازة الدراسية لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة ال انيـ وذلؾ أل 0202ندسية دورة أكتوبر الي
ـ حيث 01/11/0200ـ حتى 00/11/0201بكندا لمدة عاـ ثاف اعتبارا مف   LAVALة لسيادتيا مف جامعةالمقدم

 أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.
 القــــــــرار

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

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 2ة المقدمة مف السيد أالمذكر  -16
العمـو اليندسية تخصص ىندسة  فيالمقيد لدرجة دكتور الفمسفة  – ىنقمالز بالطالبة / رنا محمد عبد الغنى احمد حسيف 

ىندسة االلكترونيات والمواد النانويو( لكترونيات واالتصاالت الكيربية )اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  بقسـ ىندسة اإل 
 :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف0202دورة يناير 

 " وسمكيـ وتصنيع منظومة أنؼ الكرتوني ال" تصمي
Design and Fabrication of a Wireless Electronic Nose  System 

 تحت إشراؼ كبًل مف :
 لوظيفةا االسـ ـ
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات استاذ متفرغ  طو السيد طو أ.د /  1
رئػػػيس قسػػػـ المػػػواد االلكترونيػػػة بمعيػػػد بحػػػوث التكنولوجيػػػا اسػػػتاذ و  د/ عبد اليادي بشير قشيوط2أ 0

المتقدمػػػػة والمػػػػواد الجديػػػػدة بمدينػػػػة األبحػػػػاث العمميػػػػة والتطبيقػػػػات 
 التكنولوجية

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ؤاد جابر الشافعيد/ وليد ف 3

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

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

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 2المقدمة مف السيد أ المذكرة -17
بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت ور الفمسفة فى العمـو اليندسية لدرجة دكت ةالمقيد –بالطالبة / نيرة محمد صبلح سعد 

 :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف0202رة يناير الكيربية ) ىندسة االلكترونيات الضوئية( دو 

 " " تصميـ المستشعرات الطبية الحساسة باستخداـ االلياؼ البمورية الضوئية



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

Design of Sensitive Biomedical Sensors Using Photonic Crystal Fibers.     ٍ  

 تحت إشراؼ كبًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات استاذ متفرغ  يعي السيد محمود الربأ.د /  1
 استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بكمية اليندسة جامعة المنيا د/ أشرؼ عبد المنعـ خمؼ2أ 0

 .ةالمذكور  بالطالبةالبحث الخاصة  خطةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ 
 ــــــــرارالق

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

التقارير السنوية لطبلب الماجستير  افقة عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -18
( أوليـ الميندسة / أمؿ عماد الديف موسى وأخرىـ آماؿ يسرى زقزوؽ 4عددىـ ) -بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وىـ كتالي:

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير السنوية بعد استيفاء خطة البحث لجميع التقارير. 
 القــــــــرار

 معة.ويرفع لمجا عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 

سيد السيد أ.د / صبلح  ة اسـإضاف ىعم افقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -19
إلى لجنة اإلشراؼ  بمدينة الشروؽ  –بقسـ ىندسة االتصاالت والحاسبات بالمعيد العالى لميندسة أستاذ  - ابراىيـ العجوز
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية فى ىندسة -أميره السيد ابراىيـ عنب/  ةالخاصة بالميندس الماجستيرعمى رسالة 

  -لحاجة البحث إلى مجيودات سيادتو لتصب  لجنة االشراؼ كالتالي:وذلؾ نظرا  وعموـ الحاسبات
 لكترونية)جامعة المنوفية(اليندسة اال  ةاستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات كمي نواؿ أحمد الفيشاويأ.د/  1

 االتصاالت والحاسبات بالمعيد العالي لميندسة) بمدينة الشروؽ بقسم هندسةأستاذ  د / صبلح سيد ابراىيـ العجوزأ. 0

بقسػػـ ىندسػػة وعمػػـو الحاسػػبات كميػػة اليندسػػة االلكترونية)جامعػػة مسػػاعد اسػػتاذ  د/ محمد أحمد الرشيدي 3
 المنوفية(

 جامعة المنوفية( مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات)بكمية اليندسة االلكترونية مد ردادمروة عباس محد. /  4

 .وعموـ الحاسباتمف مجمس قسـ ىندسة  ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

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

عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص  –الماجستير الخاصة بالميندس / سامى عبد النبى خميس عبد النبى 

 بعنواف:ي  ـ0218بية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكير 
 " استخداـ تقنيات التعمـ العميؽ لمتقميؿ الكؼء لمضوضاء لمصور الطبية" 

Utilization of Deep Learning Techniques for Efficient Medical Images  Denoising 

اإللكترونيػػات  العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة ماجسػػتيردرجػػة  المػػذكور الطالػػب لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة مػػن حيػػث أوصػػت 
 .واالتصاالت الكيربية



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 القــــــــرار

اإللكترونيػػات  العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة ماجسػػتيرالمػػذكور درجػػة  مػػن  الطالػػبأوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى 
 واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.

 
الشامؿ  االمتحاف لجنة اعتماد التقرير المقدـ مفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف 2مة مف السيدة أالمذكرة المقد -01

 ةالمسجمالمدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية و  – سميو عبد العظيـ الفيشاوي/  ةالخاصة بالطالب
ؿ ـ ي تشك0219 أكتوبردورة بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  اليندسيةلدرجة دكتور الفمسفة في العمـو 

 -:المجنة مف السادة
 جامعة حمواف)خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  السيد مصطفى سعدأ.د/  1

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 0

 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( أ.د / منى محمد صبري شقير 3

 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مف داخؿ القسـ(( استاذ مساعد) أستاذ متفرغ عادؿ شاكر الفيشاويد./  4

 د" بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )مف خارج القسـاستاذ مساع" ./ غادة محمد عبد الستار البنبىد 5

 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بناء عمى ما جاء بمجمس القسـ .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 ة.ويرفع لمجامع عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
ـ لمراحؿ 0200فترة باب القيد لدورة يناير مد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-00

 ـ0201/0200دكتوراه( لمعاـ الجامعي  -ماجستير -الدراسات العميا ) دبموـ
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ات العمياعمى ما جاء بتوصية لجنة الدراس أوصى المجمس بالموافقة
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة -03

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية   – محمد أبو العطا حممىريحاب محمد /  ةالخاصة بالميندس الدكتوراه
) تصميـ مصفوفات اليوائيات الكتشاؼ  -ـ في موضوع: 0219االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير  ـ ىندسةبقس

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:االوراـ السرطانية""
 الوظيفة االسـ ـ
 خارجي() كنولوجيا والنقؿ البحريباألكاديمية العربية لمعمـو والتأستاذ متفرغ  محمد عمى ابو الدىبأ.د/  1
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونية واالتصاالت الكيربية )عف لجنة االشراؼ( عادؿ عبد المسي  صميب.د/ أ 0
 (داخميبقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مساعد أستاذ د/ ىند عبد العظيـ مميط  3
 )عف لجنة االشراؼ(اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ساعد بقسـ ىندسةأستاذ م / أحمد سعد الكوراني2د 4

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

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

 -اللجبى:حبسعبً :  
محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )الجمسة الخامسة( المنعقدة يـو االحد الموافؽ  -1

 ـ .9/1/0200

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 
االحد الموافؽ محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )الجمسة الخامسة( المنعقدة يـو  -0

 ـ .9/1/0200

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .16/1/0200محضر اجتماع لجنة العبلقات الثقافية والبحوث العممية )الجمسة الخامسة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  -3

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .9/1/0200مسة الخامسة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ محضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )الج -4

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .9/1/0200محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )الجمسة الخامسة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  -5

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .18/1/0200سة( المنعقدة يوـ الثبلثاء الموافؽ محضر اجتماع لجنة المكتبة )الجمسة الخام -6

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 .ـ16/1/0200اجتماع لجنة المختبرات واالجيزة العممية )الجمسة الخامسة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ محضر  -7

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .16/1/0200امسة( المنعقدة يوـ الثبلثاء الموافؽ محضر اجتماع وحدة توكيد الجودة )الجمسة الخ -8

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 .ـ03/1/0200الموافؽ  االحد)الجمسة الخامسة( المنعقدة يوـ  لجنة شئوف التعميـ والطبلبمحضر اجتماع  -9

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

 عمما.المجمس أحيط 
 

 .ـ16/1/0200الموافؽ  االحد)الجمسة الخامسة( المنعقدة يوـ  بيئةلجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية المحضر اجتماع   -12

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 .ـ16/1/0200الموافؽ  االحد)الجمسة الخامسة( المنعقدة يوـ  لجنة الدراسات العميا والبحوثمحضر اجتماع  -11

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

الموافؽ  االحد)الجمسة الخامسة( المنعقدة يـو مبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتدة المجنة التنسيقية لمحضر اجتماع  -10
 .ـ32/1/0200

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 -: هب يسخجد هي أعوبل -: عبشراً 
ؿ الدراسي بش ف العذر المرضى االوؿ عف الفص د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب2المقدـ مف السيد أ بالكتا -1
برنامج ىندسة االتصاالت المقيد بالمستوى الثالث ب احمد مجدي فوزي كابوهلمطالب / ـ 0201/0200لمعاـ الجامعي االوؿ 

ورد تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد ب نو يعاني مف نزلة شعبية حادة وارتفاع في درجة حيث والشبكاتي 
ـي حيث أف التقرير ورد بعد انتياء المجنة 05/1/0200لمدة خمسة أياـ فقط ال غير مف تاريخ  الحرارة ويحتاج اجازة مرضي

 التنسيقية .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 بش ف العذر المرضى االوؿ عف الفصؿ الدراسي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب2المقدـ مف السيد أ بالكتا -0
قسـ األمف السيبراني  صفرالمقيد بالمستوى  محمد رمضاف مدبولي اسماعيؿلمطالب / ـ 0201/0200لمعاـ الجامعي االوؿ 

ورد تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد ب نو يعاني مف اشتباه كورونا ويحتاج اجازة حيث وتحميؿ البياناتي 
 ـي حيث أف التقرير ورد بعد انتياء المجنة التنسيقية .7/1/0200تاريخ مرضي لمدة خمسة أياـ فقط ال غير مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

بش ف العذر المرضى االوؿ عف الفصؿ الدراسي  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب2المقدـ مف السيد أ بالكتا -3
قسـ اليندسة الطبية والحيويةي  األوؿالمقيد بالمستوى  اسامة طو كماؿ صدقولمطالب /  ـ0201/0200لمعاـ الجامعي االوؿ 
ورد تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد ب نو يعاني مف نزلة شعبية حادة وارتفاع في درجة الحرارة حيث 

حيث أف التقرير ورد بعد انتياء المجنة التنسيقية  ـي09/1/0200ويحتاج اجازة مرضي لمدة ثبلثة أياـ فقط ال غير مف تاريخ 
. 

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

دخوؿ امتحاف مادة بش ف العذر المرضى االوؿ عف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب2المقدـ مف السيد أ بالكتا -4
لكومي المقيد بالفرقة األولى وحالتو منقوؿ لمعاـ الجامعي سيؼ محمود سيؼ المطالب / )رسـ عناصر ودوائر( 

ورد تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد ب نو يعاني مف ارتفاع بالحرارة والتياب حيث ـ ي 0201/0200
اياـ مف تاريخ  بالحمؽ مع سعاؿ جاؼ وتـ تشخيص الحالة أنيا نزلة شعبية حادة والطالب يحتاج اجازة مرضية لمدة ثبلثة

 . لجنة شئوف التعميـ والطبلبي حيث أف التقرير ورد بعد انتياء ـ17/1/0200
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

ايقاؼ القيد االجتماعي األوؿ لمطالب / احمد بش ف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب2المقدـ مف السيد أ بالكتا -5
حاسف الحفني صال  المقيد بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )حالتو باؽ لئلعادة( لمعاـ الجامعي محمد 
ـي مرفؽ طيو بحث اجتماعي يفيد انو العائؿ الوحيد لوالده ي افادة ب نو يعمؿ بمحؿ عطاره بجنزور بمرتب وقدره 0201/0200

 خاص بو بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطبلب .ج(ي حيث أف الطالب احضر البحث االجتماعي ال0222)
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

رد برنامج ىندسة التحكـ الصناعية بش ف بش ف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب2المقدـ مف السيد أ بالكتا -6
 . ـ0201/0200الدراسية لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  المبلحظات الواردة مف ادارة الجامعة والخاصة بالخطة

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

مدير مركز االستشارات اإللكترونية بش ف التقرير الخاص  –د/ سعيد محمد عبد العاطي 2المقدـ مف السيد أ بالكتا -7
استشارات نوعية ألوؿ مرة بالمركز  3ـي حيث أنو تـ عمؿ 32/1/0200لى ـ إ32/1/0202بمركز االستشارات مف الفترة 

 مقارنة باألعواـ السابقة.
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

بالكمية وتشكيؿ الييكؿ  فإدارة الوافديتفعيؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف -8
 .ليا  التنظيمي

 القــــــــرار

 أوصى المجمس باالعتماد ويرفع لمجامعة .
 

اقتراح برامج مميزة لمطبلب الوافديف لمتسجيؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف -9
/ الماجستير/ الدكتوراه بالكمية.  لدرجة الدبمـو

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/0/0200 السادسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

 رفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة وي
 

اقتراح خطة مستقبمية لجذب الطبلب الوافديف المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف -12
 وكيفية تنفيذىا.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 إعداد دليؿ لمطبلب الوافديف خاص بالكمية.العميا والبحوث بش ف المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات -11
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

وني بالكمية تر لكالموافقة عمى إنشاء رابط إالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف -10
 ( بالكمية حتى يتسنى إدراج نشاط إدارة الوافديف عميو .ITا المعمومات )وذلؾ عف طريؽ وحدة تكنولوجي

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة.
 

عميد كمية  prof (Dr.) Himanshu Mongaعميد الكمية بش ف الطمب المقدـ مف المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / -13
Jawahar Lai Nehru Government Engineering College   ك ستاذ زائر بالكمية مع تحمؿ جميع النفقات وذلؾ

 والتعاوف البحثي المستقبمي بيف الكميتيف . العممية والعمميةلتبادؿ الخبرات 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة.
 

 

 هسبء الثبًيتاًخهى االجخوبع حيث كبًج السبعت 
 

 عويد الكليت     أهيي الوجلس                                     

 
   ةأيوي السيد أحود السيد عويرد/  أ.            سعيد هحود عبد العبطي / د أ.


