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 اع مجمس الكميةمحضر اجتم

 .ـ6/6/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { لعاشرةا} الجمسة                           
م وفى حوبم السبعت الحبدٌت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكلٍت 6/6/0201اًه فً ٌىم االحد الوىافق 

 ٍد الكلٍت () عو ةأٌوي السٍد أحود السٍد عوٍربرئبست 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

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

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

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

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / أسامة فوزي نبوي زىراف 6
 والرياضيات اليندسية الفيزيقا قسـرئيس مجمس  / محمد سيد محمد عبد القادرأ.د 7

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 8

  األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  9

 )بالتناوب( ت واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة االلكترونيااألستاذ المتفرغ  أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 12

 استاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ حسف محمد عبد الحافظ2أ 11

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد عبد العظيـ البرديني 10

 رونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب(األستاذ بقسـ ىندسة اإللكت أ.د/ محمد أبو زيد البرواني 13

 االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ وداد عبد المنعـ الجناينى2أ 14

 أقدـ األساتذة المساعديف )بالتناوب(  د./ أحمد نبيو زكي راشد 15

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. / زياد محمد الصغير طو 16

 تغيب عف الحضور

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ .د/ نواؿ أحمد الفيشاويأ 1

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود 0

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 3

 )مف الخارج( رئيس عمميات مجموعة مصانع العربي لمتجارة والصناعة د العربي/ محمد عبد الجي. ـ 4

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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(3) 

 "االجتماع   "          / رئيس المجمس د وبدأ السيد أ.
 عيا اهلل سبحانو وتعالى أف يوفؽ الجميع إلى صالح األعماؿ .رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفيؽ دا 

المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  –/ محمػػد جػػالؿ المشػػد . لمسػػيد دتقػػدـ سػػيادتو والسػػادة أعضػػا  المجمػػس بتينئػػة كمػػا * 
 الى درجة استاذ مساعد بالقسـ.  وواالتصاالت الكيربية لترقيت

 

 -: الوصبدقبث :أوالً 
 . ـ9/5/0201 ( المنعقدة بتاريخ لتاسعةا ى محضر الجمسة السابقة )المصادقة عم -1

 
 

 -هىضىعبث ببلخفىٌض :ثبًٍبً : 
مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف الموافقة  –عبير عبد العزيز محمد عشرة /  ة د.المذكرة المقدمة مف السيد -1

( لدولة ايرلندا حيث أنو قد تـ قبوليا في  postdoctoral researchعمى منحيا اجازة لمدراسة ما بعد الدكتوراه ) 
( بايرلندا ومرفؽ طية خطاب قبوليا في  Maynooth Universityمنحة تابعة لالتحاد األوروبي بجامعة ماينوث ) 

المنحة ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالموافقة بالتفويض عف القسـ مع العمـ بأف ذلؾ ال يؤثر 
 الدراسية بالقسـ . عمى الخطة

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

االستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف الموافقة عمى  –محمد آموف أحمد شرابي /  د2أ المذكرة المقدمة مف السيد -0
لعربية السعودية الى أجازه مرافقة زوجة بالمممكة منحة أجازه لمدة عاـ وتغيير مسمى اإلجازة مف أجازه عمؿ بالمممكة ا

 العربية السعودية.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف الطمب المقدـ مف السيد د./ محمد  /د2أ المذكرة المقدمة مف السيد -3
بشأف تجديد أجازه أعارة لمعاـ الثالث بجامعة جدة بالمممكة العربية السعودية  –درس بالقسـ م –معوض ابراىيـ دسوقي 

 . حيث يوصى مجمس القسـ بالموافقة 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

د/ أسامة 2الطمب المقدـ مف السيد أ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف /د2أ المذكرة المقدمة مف السيد -4
بشأف تجديد اجازة التعاقد لمعاـ الثامف بجامعة الطائؼ بالمممكة العربية  –استاذ بالقسـ  –صالح فرج اهلل عمى احمد  

 السعودية حيث يوصى مجمس القسـ بالموافقة .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
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(4) 

رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف الطمب المقدـ مف السيد د./ أسامة  /د2أ كرة المقدمة مف السيدالمذ -5
بشأف تجديد أجازه أعارة لمعاـ الثالث بجامعة جدة بالمممكة العربية  –مدرس بالقسـ  -عبد العظيـ محمد الشقنقيري 

 . السعودية حيث يوصى مجمس القسـ بالموافقة 
 ـرارالقـــــــ

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 -ثبلثبً : هىضىعبث لإلحبطت :
االستاذ المتفرغ  -د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود2( بشأف ضـ السيد أ06/5/0201بتاريخ  955قرار رئيس الجامعة رقـ ) -1

 ـ .31/5/0201الداخؿ ولمدة عاـ اعتبارا مف  قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لعضوية مجمس الكمية مف
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
 

 -:هىضىعبث عبهت -رابعبً:
/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف إنشا  معمؿ النظـ الذكية بالقسـ حيث د2مف السيد أ ةالمقدمالمذكرة  -1

 أوصى القسـ بالموافقة.

 القــــــــرار

 .مية بالموافقةأوصى مجمس الك
 

استاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف  –د/ عاطؼ السيد ابو العـز 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
 مقترح قد يساعد عمى تنشيط البحث العممي بالكمية والمطبؽ محميا واقميميا ودوليا .

 القــــــــرار

 . مف ذلؾمانع  دأوصى مجمس الكمية بأنو ال يوج
 

عميػد الكميػة بشػأف اعتمػاد التقريػر الػرد عمػى مالحظػات الئحػة الكميػة لمرحمػة البكػالوريوس مػف /د2مػف السػيد أ ةالمقدمالمذكرة -3
 . المجنة المشكمة مف لجنة القطاع اليندسي

 القــــــــرار

 .أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 

  -: شئىى الخعلٍن والطالة:  بعبسب
الخطاب المقدـ مف السيد الػدكتور / عبػد الفتػاح عبػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

المرصودة لمطالب / محمد سعيد سعد عبػد الوىػاب المقيػد بالفرقػة الرابعػة تخصػص  الغني سعد بشأف الدرجات العممي والشفوي
ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ، حيث ذكر استاذ المادة بأنو تبيف لو بعد مراجعة كشوؼ الدرجات لديو بوجود خطػأ 

 جنة شئوف التعميـ والطالب بما يمي :في درجات الطالب عمى النحو الموضح تفصيميا في الخطاب المرفؽ ، حيث أوصت ل

 . أف موعد تقديـ االلتماسات لمكمية بعد ظيور النتيجة واعتمادىا مف رئيس الجامعة .1
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(5) 

عمػود  –. أف الكشؼ الذي تـ تسميمو لمكنتروؿ والموقػع مػف اسػتاذ المػادة يوجػد بػو عمػوديف ) عمػود يوضػح درجػة العممػي 0
 رصده فعميا ومطابؽ لمنتيجة المعمنة لمطالب وال يوجد بو أي أخطا . يوضح درجة أعماؿ السنة ( ، وىو ما تـ

 . رفض الموضوع رفض تاـ .3
 القــــــــرار

 .لجنة شئوف التعميـ والطالبعمى ما جا  بتوصية بالموافقة أوصى مجمس الكمية 
 

ب الفػػرص مػػف الخػػارج بػػدخوؿ التػػرخيص لطػػال د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ  -0
ـ حيث تقدـ الطػالب اتتػي أسػمائيـ بعػد طمبػات يمتمسػوف فييػا الموافقػة والتػرخيص 0202/0201االمتحانات لمعاـ الجامعي 

ـ ، حيث أف ىؤال  الطػالب ليػـ حػؽ التقػدـ لالمتحػاف مػف الخػارج 0202/0201ليـ لمتقدـ بدخوؿ االمتحانات لمعاـ الجامعي 
 الب قاموا بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ وىـ :كما أف ىؤال  الط

 فرصة التقدـ لالمتحاف الفرقػػػة اسػػػـ الطالػػػػب ـ
 الثالثة اتصاالت –الرابعة  أسما  فتحي عبد العزيز عيسى 1

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة لجنة شئوف التعميـ والطالب عمى ما جا  بتوصيةبالموافقة أوصى مجمس الكمية 
 

العػػذر القيػػري الثػػاني عػػف الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -3
لظروؼ ـ وذلؾ نظرًا 0202/0201لمطالب / محمود جماؿ محروس عطية المقيد بالفرقة الثانية وحالتو منقوؿ لمعاـ الجامعي 

سفره بالخارج وصعوبة االنتقاؿ في ظؿ الظروؼ الحالية لجائحة كورونا ومرفؽ طيو صورة مف جػواز السػفر وصػورة مػف الفيػزا 
، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ العذر القيػري الثػاني لمطالػب / محمػود جمػاؿ محػروس عطيػة 

 ـ واحتساب العذر القيري عف الفصميف األوؿ والثاني عذرا واحدا .0202/0201معي عف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجا

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة لجنة شئوف التعميـ والطالب عمى ما جا  بتوصيةبالموافقة أوصى مجمس الكمية 

 

الػب / احمػد سػمير سػعيد الفقػس تصػويب اسػـ الط د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مػف السػيد أ -4
ـ حيػث يطمػب 0202/0201المقيد بالكمية بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة فػي العػاـ الجػامعي 

تصويب اسمو مف / احمد سمير سعيد الفقس إلى / احمد سمير الفقي ومرفػؽ مػع الطمػب شػيادة مػيالد باالسػـ الجديػد وبيػاف 
وابطاؿ قيد ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى تصويب اسـ الطالب مػف / احمػد سػمير  تصحيح وتثبيت

 سعيد الفقس إلى / احمد سمير الفقي.

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا  بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب
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(6) 

االسػتعانة بػبعض السػادة العػامميف بالكميػة كفنيػػيف  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػػيـ والطػالب بشػأف2الكتػاب المقػدـ مػف السػيد أ -5
ـ ، حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى أف 0202/0201لتنفيذ خطة التدريب الصيفي لمعاـ الجػامعي 

 ية .يكوف مف بينيـ بصفة أساسية السادة اإلدارييف العامميف بمعامؿ الكم

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا  بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب

 

طػالب الفرقػة األولػى الػذيف يمتمسػوف تأجيػؿ دخػوؿ  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
ـ وحيػث أنػو تػـ تحميػؿ عػدد مػواد مػف الفرقػة االعػدادي عمػى ىػؤال  0202/0201امتحاف بعض مواد التحميؿ في ىذا العػاـ 

( طالب بطمب إلى السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب يمػتمس 1الطالب المحوليف إلى الكمية وعميو فقد تقدـ عدد)
 حو التالي :ـ وذلؾ عمى الن0202/0201فيو عدـ دخوؿ امتحاف بعض مواد التحميؿ لمعاـ الجامعي 

 الكمية المحوؿ منيا االسػػػـ ـ
مواد التحميؿ الذي أبدى الطالب رغبتو في عدـ 

 دخوؿ االمتحاف فييا
 لغات الحاسب ىندسة شبيف الكـو محمود محمد محمود الدمرداش 1

 وحيث أف الطالب تقدـ بالطمب بعد اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  كمية بالموافقةأوصى مجمس ال

 

العذر القيري األوؿ لمطالػب / مصػطفى السػيد محمػود  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
ـ المقيػػد بالفرقػػة الثانيػػة وحالتػػو منقػػوؿ والػػذي 0202/0201التػػراس عػػف امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني لمعػػاـ الجػػامعي 

س قبوؿ عذره إلكترونيًا لعدـ قدرتو عمى الحضور نظرًا لسػفره خػارج الػبالد لظػروؼ خاصػة ولظػروؼ جائحػة كورونػا وعػدـ يمتم
 استطاعتو العودة قبؿ موعد االمتحانات ، حيث أف الطالب تقدـ بالطمب بعد اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار
 .لمجامعة ويرفع  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

لمعػاـ الجػامعي  الثانى د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر المرضي الثاني عف الفصؿ الدراسي2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
ـ لمطالب / عبد الرحمف رشاد مصطفى طاحوف المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ وحالتػو 0202/0201

ـ ، 09/5/0201وؿ حيث تقدـ بالتقرير الطبي الذي يفيد بأنو يعاني مف وسواس قيري مزمف ويحتاج اجازة لمدة شيريف مف تػاريخ منق
 حيث أف الطالب تقدـ بالطمب بعد اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 الثػانى العػذر المرضػي الثػاني عػف الفصػؿ الدراسػي د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2يد أالكتاب المقدـ مػف السػ -9
ـ لمطالػػب / احمػػد رشػػاد مصػػطفى طػػاحوف المقيػػد بالفرقػػة الثالثػػة قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات 0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي 
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 ( ـ6/6/0201 العاشرةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

بأنو يعاني مف وسواس قيري مزمف ويحتػاج اجػازة لمػدة  الصناعية والتحكـ وحالتو منقوؿ حيث تقدـ بالتقرير الطبي الذي يفيد
 ـ ، حيث أف الطالب تقدـ بالطمب بعد اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب .09/5/0201شيريف مف تاريخ 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

طػالب الفرقػة الثانيػة الػذيف يمتمسػوف تأجيػؿ دخػوؿ  الطػالب بشػأفد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ و 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -12
ـ حيث تقدـ الطالب / محمد السيد عبد المػنعـ عبػد العػاؿ بطمػب إلػى 0202/0201امتحاف بعض مواد التحميؿ في ىذا العاـ 

العػػاـ الجػػامعي السػػيد أ.د / وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب يمػػتمس فيػػو عػػدـ دخػػوؿ امتحػػاف مػػواد التحميػػؿ فػػي ىػػذا 
 ـ وذلؾ عمى النحو التالي :0202/0201

مواد التحميؿ الذي ابدى الطالب رغبتو في عدـ  محوؿ مف البرامج االسػػػـ ـ
 دخوؿ االمتحاف فييا

 محمد السيد عبد المنعـ عبد العاؿ 1
برنامج ىندسة االتصاالت 

 والشبكات
 تنظيـ الحاسبات -1
 قوى كيربية -0

 قدـ بالطمب بعد اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب .، حيث أف الطالب ت 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

  -العالقبث الثقبفٍت::  ثبهٌبً 
 بشأف مد اإلجازة الدراسية لمميندس / عبد الوىاب فوزيلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -1

المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية لمدة عاـ ثالث اعتبارا مف  –محمد سميماف 
ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جا  بقرار 31/10/0201ـ حتى 1/1/0201

 مجمس القسـ في ىذا الشأف .

 القــــــــرار

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

 –بشأف ترشيح السيد د./ محمد ريحاف إماـ المميجي لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -0
.د / مصطفى بيجت عبد المتعاؿ لممتميزيف لعاـ األستاذ المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية لجائزة أ

ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى الترشيح طبقًا لقرار مجمس القسـ المختص 0201
 في ىذا الشأف .

 القــــــــرار

 .ةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا  بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامع
خاصة بالسيد الدكتور الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -3

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية المدرس  بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –/ ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد 
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(8) 

ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سوا   الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضا 
 و .مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

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

خاصة بالسيد الدكتور الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -4
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية المدرس  بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –/عمى محمد عمى لطفى قنديؿ 

أعضا  ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سوا  مصرية لمسادة الباحثيف مف 
 و .أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 .قافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا  بتوصية لجنة العالقات الث
 

خاصة بالسيد الدكتور الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -5
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ االستاذ المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –/ محمد ريحاف إماـ المميجى 

كرية لمسادة الباحثيف مف أعضا  ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات الممكية الف
و األخرى سوا  مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

. 

 القــــــــرار

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

خاصة بالسيد الدكتور الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -6
كية الفكرية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممالمدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –/ محمد جالؿ المشد 

لمسادة الباحثيف مف أعضا  ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سوا  مصرية 
 و .أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

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

خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -7
مكية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ المطالب دراسات عميا بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –الميندس/ وائؿ احمد عزت محمد 

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضا  ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سوا  
 و .مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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(9) 

خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -8
يات مسجؿ لدرجة الدكتوراه بقسـ ىندسة االلكترون -طالب دراسات عميا  –الميندس/ محمد طارؽ ابراىيـ حويؿ 

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

 و .دتبالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيا

 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -9
وذلؾ اليندسية  الفيزيقا والرياضيات بقسـالمدرس المساعد  -ةمحمد ثروت محمد عطي/ الدكتورمجالت عالمية لمسيد 

 -لنشره بحث في مجمة عالمية:

Journal of Electronic Materials,Vol.48(10),pp.6797-6806,(2019)." 

  -والبحث بعنواف :
  " Expiring the Structural. Thermal and Dielectric Properties of PVA/Ni0.5 Zn05Fe2 o4 

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

 القــــــــرار

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

ميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في د/ وكيؿ الكمية لمدراسات الع2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -12
وذلؾ اليندسية  الفيزيقا والرياضيات بقسـالمدرس المساعد  -محمد ثروت محمد عطية/ الدكتورمجالت عالمية لمسيد 

 -لنشره بحث في مجمة عالمية:

Journal of Asian Ceramic Societies, Vol.8(4), pp.1076-1082,(2020)"   ِ" 

  -البحث بعنواف :و 
"Dielectric spectroscopy of PVA- /Ni0.5 Zn05Fe2O4polymer nan compositefilms."     

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

 .عالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا  بتوصية لجنة ال
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -11

وذلؾ لنشره ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  بقسـالمدرس  -محمد جالؿ المشد/ الدكتورمجالت عالمية لمسيد 
 -بحث في مجمة عالمية:

IET Communications,Vol.14,Issue20, pp.3521-3528,December2020.                         

 -والبحث بعنواف :
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 ( ـ6/6/0201 العاشرةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(12) 

"Realistic Hardware Imperfections in Communication System under 

Gaussian Approximation model " 

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

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

أة لبحوث نشرت في د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكاف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -10
وذلؾ لنشره ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  بقسـالمدرس  -محمد جالؿ المشد/ الدكتورمجالت عالمية لمسيد 
 -بحث في مجمة عالمية:

IET Communications,Vol.14,Issue22, pp.4108-4115, 2021.                         

 -والبحث بعنواف :
"Compressed Sensing Kaman Filter estimation Scheme for MIMO System 

under Phase noise problem." 

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

 .فع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا  بتوصية لجنة العالقات الثقافية وير 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -13
ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  بقسـاالستاذ المساعد  -محمد ريحاف إماـ المميجي/ الدكتورمجالت عالمية لمسيد 

 -مة عالمية:وذلؾ لنشره بحث في مجالكيربية 

IEEE Access, Vol. 8,pp.56160-56169,2020.                                                                          

 -والبحث بعنواف :
"Lens Antenna Arrays Aided co-Existing Radar and communication Systems With Energy 

Harvesting. " 

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

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

ى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -14
ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  بقسـاالستاذ المساعد  -محمد ريحاف إماـ المميجي / الدكتورمجالت عالمية لمسيد 

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:الكيربية 

Computers, Materials &Continua(CMC), vol.65,no3,pp.1987-2007,2020                     

 -والبحث بعنواف :
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       " Millimeter- Wave Concurrent Beam forming: Amati-player Multi- Armed Bandit   

Approach." 

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

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

  -: دراسبث علٍب : حبسعبً 
تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة إعادة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -1

بقسـ المدرس المساعد العمـو اليندسية  لدرجة دكتور الفمسفة في ةالمسجم – ىبو محمد عبد الحميد عمارة/  بةبالطال
وذلؾ نظرًا العتذار السيد د. / غادة محمد البنبي ـ 0219دورة أكتوبر بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 -، تشكؿ المجنة مف السادة:وذلؾ نظرًا لظروؼ خاصة بسيادتيا 
 )خارجي( جامعة الزقازيؽ –اليندسة بكمية أستاذ          فتحي عبد الفتاح فرج     أ.د/ . 1
 ( عف لجنة االشراؼ)  واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة طو السيد طو                       أ.د/ . 0
 القسـ( داخؿ)مف  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ متفرغ أستاذ محمد محمد السعيد الحمواني        أ.د/ . 3
 (مف داخؿ القسـ) واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات أسامة فوزي زىراف                 د/2أ. 4
 ( مف خارج القسـبقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) أستاذمحمد أبو زيد البرواني               / دأ. .5

بنا ًا  ةالمذكور  ةتشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب إعادة حوث بالموافقة عمىحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والب
 .واالتصاالت الكيربية عمى توصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 

 القــــــــرار

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

الموافقة عمى التقارير النصؼ السنوية لطالب د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2مقدمة مف السيد أالمذكرة ال -0
( أوليـ ـ/ آثار عمي كامؿ عيف شوكة ، وآخرىـ ـ / ميا محمد رشاد 3الدكتوراه بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وعددىـ )
 عمى ما جا  بالتقارير السنوية . زيداف ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جا  بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
 
الموافقة عمى إلغا  تسجيؿ الميندس/ احمد  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -3

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –فاعي محمد عمي ر 
ـ وذلؾ نظرًا النقطاعو عف استكماؿ الدراسة والتواصؿ مع لجنة اإلشراؼ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 0210أكتوبر 

 بالموافقة عمى إلغا  تسجيؿ الميندس المذكور .
 ــــــرارالقــ

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/6/0201 العاشرةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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الموافقة عمى إلغا  تسجيؿ الميندس/  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -4

عمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت المسجؿ لدرجة ماجستير ال –مصطفى حسف أسامة احمد توفيؽ 
ـ وذلؾ نظرًا النقطاعو عف استكماؿ الدراسة والتواصؿ مع لجنة اإلشراؼ ، حيث أوصت لجنة 0210الكيربية دورة أكتوبر 

 الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغا  تسجيؿ الميندس المذكور .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.ما جا  بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  عمى أوصى المجمس بالموافقة
 
شكيؿ لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ت -5

سة االلكترونيات واالتصاالت المدرس المساعد بقسـ ىند  – شيما  أميف قطب المعداوي/  ةالخاصة بالميندس الدكتوراهرسالة 
) تحسيف أدا  أنظمة  -ـ في موضوع :0217أكتوبردورة الكيربية والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية 

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:االتصاالت البصرية المرمزة باستخداـ تقنيات الشبكات العصبية العميقة 

 ظيفةالو  االسـ ـ
 جامعة األزىر )خارجي( –استاذ متفرغ بكمية اليندسة  محمد ابراىيـ يوسؼأ.د/  1
 (عف لجنة االشراؼأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) أ.د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ 0
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( أ.د/ أسامة فوزي زىراف  3

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةأوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة  حيث
 القــــــــرار

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

شكيؿ لجنة فحص ومناقشة ا والبحوث بشأف الموافقة عمى تالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العمي -6
تخصص  –المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  – فادي احمد ابراىيـ طاىرالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 

في  ) استخداـ تقنيات التنسيؽ -ـ في موضوع :0210أكتوبردورة بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –ىندسة وعمـو الحاسبات 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:تحسيف نظـ إشارات المرور الضوئية المعتمدة عمى الوكال  المتعدديف 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة المنوفية )ممتحف خارجي( –استاذ بكمية الحاسبات والمعمومات  عربي السيد كشؾأ.د/  1
 (عف لجنة االشراؼىندسة وعموـ الحاسبات ) أستاذ بقسـ أ.د/ أيمف السيد احمد عميرة 0
 (ممتحف داخمي) وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ ىندسة  أ.د/ جماؿ محروس عطية  3
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )عف لجنة اإلشراؼ( د./ احمد مصطفى المحالوي 4

 . والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورالفحص حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
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 القــــــــرار

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

اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ  –الخاصة بالطالبة / جرميف جرجس سيدىـ جرجس عوض الشامؿ 

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة ـ 0215ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 . ةالمذكور  ةاالمتحاف الشامؿ لمطالب

 ـرارالقـــــــ

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

اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية المدرس  –الشامؿ الخاصة بالطالب / محمد سامي سعيد عرفة 

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ـ 0219والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية دورة يناير 
 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالب المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.صية لجنة الدراسات العميا والبحوث عمى ما جا  بتو  أوصى المجمس بالموافقة
 

اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
تصاالت الكيربية المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واال  –الشامؿ الخاصة بالطالب / خميؿ فتح اهلل خميؿ مصطفى 

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ـ 0218والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 
 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالب المذكور .

 القــــــــرار

 رفع لمجامعة.ويعمى ما جا  بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -12

بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  – ايياب محمد ابراىيـ خاطربالطالب / 
 -المجنة مف السادة:ـ ، تشكؿ 0217دورة أكتوبر 

 )خارجي( جامعة حمواف –كمية اليندسة  –بقسـ ىندسة الحاسبات والنظـ أستاذ ايياب عبد الوىاب عبد الجواد          أ.د/ . 1
 ( عف لجنة اإلشراؼ)  وعمـو الحاسباتأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة نواؿ احمد الفيشاوي                     أ.د/ . 0
 القسـ( داخؿ)مف  وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ ىندسة س عطية                    جماؿ محرو أ.د/ . 3
 (القسـ خارجمف ) واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات أسامة فوزي زىراف                     د/2أ. 4
 القسـ ( داخؿ)مف  الحاسباتوعمـو بقسـ ىندسة مساعد أستاذ د. / صالح الديف شعباف عيسى              . 5

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور بنا ًا عمى 
 .وعموـ الحاسبات توصية مجمس قسـ ىندسة 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.بحوث عمى ما جا  بتوصية لجنة الدراسات العميا وال أوصى المجمس بالموافقة
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المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  -11
 أكتوبرالمسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية دورة   - آية محمد جماؿ محمدرسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / 

 : بعنواف  –ـ 0213
 " تصحيح عدـ االنتظاـ في لقطات صور األشعة تحت الحمرا  المتتابعة" 

  " Anon-uniformity Correction in Infrared Image Sequences " 

ىندسػػة  حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح الميندسػػة المػػذكورة درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ
 .ت الكيربية االلكترونيات واالتصاال

 القــــــــرار

ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسية بقسػـأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 الكيربية ويرفع لمجامعة.

 

صية لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تو  -10
 أكتوبرالمسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية دورة   - نياد طو حجاج محمد عزترسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / 

 : بعنواف  –ـ 0217
 " تحميؿ صور القرنية" 

  " Analysis of Corneal Images " 

ىندسػػة  ندسػػة المػػذكورة درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح المي
 .االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 القــــــــرار

ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسية بقسػـأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 الكيربية ويرفع لمجامعة.

 

قدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة المذكرة الم -13
إلحاؽ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  المسجؿ - محمد عبد الرحيـ محمد عبد الرحيـ/  رسالة الماجستير الخاصة بالميندس

 : بعنواف  –ـ 0218 أكتوبردورة  
 "البصمات الحيوية القابمة لإللغا   ت الرقمية والتكيفية في نظـاستخداـ المرشحا" 

  " Utilization of Digital and Adaptive Filters in Cancelable Biometric Systems " 

ىندسػػة  درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ لعميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح المينػػدس المػػذكورحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات ا
 .يات واالتصاالت الكيربية االلكترون

 القــــــــرار

ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  درجة ماجستير العمػوـ اليندسػية بقسػـ منح الميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 الكيربية ويرفع لمجامعة.

 

افقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو  -14
اإللكترونية إلحاؽ ة اليندسفي ماجستير اللدرجة  ةالمسجم - نيفيف محمد فؤاد صادؽ/  ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

 : بعنواف  –ـ 0210 قيددورة  
 "تحميؿ ومعالجة صور األشعة تحت الحمرا  " 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/6/0201 العاشرةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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  " Analysis and Processing of Infrared Images " 

اإللكترونيػػة بقسػػـ ة اليندسػػفػػي ماجسػػتير الدرجػػة  ةالمػػذكور  ةلعميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح الميندسػػحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات ا
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

ىندسػػة االلكترونيػػات  سػػـبقاإللكترونيػػة اليندسػػة فػػي مػػنح الميندسػػة المػػذكورة درجػة ماجسػػتير أوصػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى 
 واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.

 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  -15
دورة  العمـو اليندسية  لدرجة ماجستير ةالمسجم - إيماف محمد عبد المجيد عمراف/  ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

 : بعنواف  –ـ 0215 أكتوبر
 "نظاـ القياسات الحيوية القابمة لإللغا  عمى أساس التعمـ العميؽ باعتباره تقنيو جديدة ألمف المرافؽ النووية " 

  " Cancelable Biometric System Based on Deep Learning as A new Technique for Nuclear Facilities Security " 

العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  درجػػة ماجسػػتير ةالمػػذكور  ةلعميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح الميندسػػحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات ا
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

ترونيػات واالتصػاالت ىندسػة االلك درجة ماجستير العموـ اليندسية بقسػـ ةالمذكور  ةمنح الميندسأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 الكيربية ويرفع لمجامعة.

 

 الخاصةنقطة البحث المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -16
والتحكـ  المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية – محمد نوح عطية نوح/ بالميندس

 ( بعنواف :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة0211أكتوبر دورة  بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ

 التحكـ المتقدـ لمحرؾ التيار المستمر الخالي مف الفرش ذات المغناطيس الدائـ "" 
" Advanced Control for Permanent magnet Brushless DC Motor " 

 ف :تحت إشراؼ كاًل م
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د/ بالؿ احمد أبو ظالـ 1
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د./ أمجد سيد عبد المجيد 0

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

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جا  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  -17
دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ لدرجة  ةالمسجم -ؽ حامد عبد الحفيظناىد توفي/  بالطالبةالخاصة  الدكتوراهرسالة 

 بعنواف :  –ـ 0215ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 "" دمج الصور الطبية متعددة األنماط التصويرية 

 " Multimodality Medical Image Fusion" 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/6/0201 العاشرةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(16) 

مػػنح الطالبػػة المػػذكورة درجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص الموافقػػة عمػػى حيػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا ب
 .ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 القــــــــرار

ىندسػة االلكترونيػات دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص درجة  ةالمذكور  ةمنح الميندسأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 كيربية ويرفع لمجامعة.واالتصاالت ال

 

الموافقػػة عمػػى التقػػارير السػػنوية لطػػالب د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف 2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -18
المسػػجمة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ  –الماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات الخػػاص بالميندسػػة / آيػػة عبػػد النبػػي أحمػػد 

، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى ـ 0202/0201ة وعمـو الحاسبات لمعاـ الجامعي اليندسية بقسـ ىندس
 ما جا  بالتقرير السنوي الخاص بالميندسة المذكورة .

 القــــــــرار

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

سػنوية  ؼالموافقة عمى اعتماد التقارير النصد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2مف السيد أ لمذكرة المقدمةا-19
فادى أحمد ابػراىيـ طػاىر  -1أوليـ  -ـ وىـ :0202/0201لطالب الماجستير بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات لمعاـ الجامعي 

اسػات العميػا بالموافقػة عمػى مػا جػا  بالتقػارير النصػؼ سػنوية ، حيث أوصػت لجنػة الدر وأخرىـ أحمد صبري عبد الخالؽ شمبي 
 لمطالب سالفة الذكر  .

 القــــــــرار

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

سػنوية  ؼفقة عمى اعتماد التقارير النصالمواد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2لمذكرة المقدمة مف السيد أا-02
لمطػػػالب المسػػػجميف لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة وااللكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ تخصػػػص ىندسػػػة 

رانيا عبد الخالؽ محمود أبو النجا وأخػرىـ  -1أوليـ  -ـ وىـ :0202/0201االلكترونيات الصناعية والتحكـ  لمعاـ الجامعي 
، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى مػا جػا  بالتقػارير النصػؼ سػنوية لمطػالب ىيـ سميماف خمػيس محمد ابرا

 سالفة الذكر  .
 القــــــــرار

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

زيػػادة قيمػػة دعػػـ البحػػوث لمعػػاـ الجػػامعي ة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف د/ وكيػػؿ الكميػػ2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا-01
  -ي:اتتـ وىى ك0201/0200

 دكتوراه ماجستير دبموـ / الدرجة القيمة
 187705 187705 187705 الرسوـ الدراسية
 02272 12272 12272 مقابؿ الخدمة
 3522 3222 0222 دعـ البحوث

 3887705 3087.05 0087705 إجمالي
 ـ.0201/0200المسجميف( اعتبارا مف العاـ الجامعي  -فعمى أف تسرى ىذه القيمة عمى الطالب الجدد)المقيدي



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/6/0201 العاشرةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ـ0202/0201عمى اعتماد نفس قيمة العاـ الجامعي السابؽ أوصى المجمس 
 

  -اللجبى::  عبشراً 
الموافؽ  الثالثا ( المنعقدة يـو التاسعةالجمسة االتصاالت الكيربية )و محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات  -1

 ـ .18/5/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 
 ـ .03/5/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ التاسعةالجمسة لجنة المكتبة )محضر اجتماع  -2

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .03/5/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ التاسعةالجمسة يـ والطالب )لجنة شئوف التعممحضر اجتماع  -3

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 .ـ03/5/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ التاسعةالجمسة قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )محضر اجتماع  -4

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 .ـ03/5/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ التاسعةالجمسة ف خدمة المجتمع وتنمية البيئة )لجنة شئومحضر اجتماع  -5

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 
 .ـ03/5/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ التاسعةالجمسة لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية )محضر اجتماع  -6

 القــــــــرار

 ا.أحيط المجمس عمم
 

 .ـ03/5/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ التاسعةالجمسة لجنة الدراسات العميا والبحوث )محضر اجتماع  -7

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/6/0201 العاشرةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 ـ .18/5/0201الموافؽ  الثالثا ( المنعقدة يوـ التاسعةالجمسة وعموـ الحاسبات )محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة  -8

 القــــــــرار

 المجمس عمما. أحيط
 

 االثنيف( المنعقدة يـو التاسعةالجمسة المجنة التنسيقية لمبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة )محضر اجتماع  -9

 ـ .31/5/0201الموافؽ 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

الموافؽ  الثالثا عقدة يـو ( المنالتاسعةالجمسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة  -11

 ـ .18/5/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 -: هب ٌسخجد هي أعوبل : عشر الحبدي

العػػذر المرضػػي األوؿ عػػف الفصػػؿ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -1
رقػة اإلعػدادي وحالتػو ـ لمطالب / نبوي عمرو فتحي المسػاح المقيػد بالف0202/0201الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 أجػازهباؽ لإلعادة حيث تقدـ بالتقرير الطبي الذي يفيد بأنو يعاني مػف نوبػات ىمػع مػع أعػراض اكتئابيػة ويحتػاج إلػى 
ـ، حيػث أف الطالػب تقػدـ بالطمػب 0201ـ الثالثوف مف مايو سنة 32/5/0201مرضي لمدة ثالثة أشير مف تاريخ 

 . بعد اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 

 ًِ هسبء الثبًٍتاًخهى االجخوبع حٍث كبًج السبعت 
 

 تـــد الكلٍــعوٍ   س                                 ــي الوجلــأهٍ      

 

 

 

  ةٍد عوٍرأٌوي السٍد أحود السد/  أ.                     د. /  أحود ًبٍه زكً راشد


