
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/5/9191 التاسعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(0) 

                                                       
 
 

 

 

  

 
 
 

 محضـــــر اجتمــــــاع

 
 مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف

 
 (ة التاسعةالجلس)

 

 ـ 9109/9191لمعاـ الجامعي 
 

 هـ1441 رمضانمن  10 األحدالمنعقدة يوم 
 

 ـ3/5/9191الموافؽ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/5/9191 التاسعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

 
 

 
 ضر اجتماع مجمس الكميةمح

 .ـ3/5/9191 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  {التاسعةالجمسة }                          
صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس  العبشسة ًّصفم ّفٔ حوبم السبعت 3/5/0202اًَ في يْم االحد الوْافق 

 ) عويد الكليت (  ٍأيوي السيد أحود السيد عويسالكليت بسئبست السيد األسخبذ الدكخْز/ 

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ منى محمد صبري شقير1أ 9

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

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

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

 قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبعمؿ رئيس مجمس  قائـ د./ أسامة فوزى نبوي زىراف 6
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـبعمؿ رئيس مجمس  ائـق / محمد سيد محمد عبد القادر1د 7

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

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

 )بالضـ( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية و العـزأ.د / عاطؼ السيد أب 01

 ) بالتناوب( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ طو السيد طو1أ 00

   األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  09

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ نواؿ أحمد الفيشاوي.د/ أ 03

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د / مجدي محمد كامؿ  04

 ) بالتناوب ( ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ بقسـ  السيد  حمديمحمد  أ.د / 05

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب ( مد بربارد./ محمد عبده مح 06

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( البنبيد. غادة محمد عبد الستار  07

 أعتذر عف عدـ الحضور

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ1أ 0

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   ماؿ محمد الصاوي السيدة / آ 0  
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 "االجتماع  "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  "بذكر                                     

  ى صػالح أف يوفػؽ الجميػع إلػثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفيؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى
 .  وىنئيـ بحموؿ شير رمضاف الكريـ وأف يرفع البالء عنا وعف العالـ أجمع األعماؿ

 األسػتاذ المتفػرغ - السػيد محمػود الربيعػي/ د 1أ مسػيدلوالسػادة أعضػاء المجمػس  لشػكر والتقػديرا سػيادتو قػدـ ثـ
لعمؿ لمفترة التػي قضػاىا أمينػا عمى ما بذلة مف جيد وتفانى في ا بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية

 بالمجمس.

 -: الوصبدقبث :أّالً 
 . ـ5/4/9191 ( المنعقدة بتاريخالثامنةالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 -عبهت :: هْضْعبث  ثبًيبً 
د/ السيد هحوْد السبيعي 2د/ عويد الكليت بشأى اًخِبء هدة ضن السيد أ2الوركسة الوقدهت هي السيد أ-1

 جلس الكليت . لعضْيت ه
 القــــــــرار

د/ السيد هحوْد السبيعي 2السيد أد/ عادؿ عبد المسيح صميب بداًل 1أ السيد بالموافقة عمى ترشيحأوصى المجمس 

 .ويرفع لمجامعة أميف لممجمس  –وتعيف السيدة/ غادة محمد عبد الستار البنبى  لعضْيت هجلس الكليت

 

جبهعت الوٌْفيت الوقدم هي  –ّزيبدة األعوبل بكليت الٌِدست االلكخسًّيت  الوقخسح لالئحت  هسكز االبخكبزاث -0

األسخبذ الوسبعد بقسن ٌُدست ّعلْم الحبسببث كليت  –السيدة د/ ًسهيي عبد الُْبة حسي البٌِسبّٓ 

 جبهعت الوٌْفيت.   -الٌِدست االلكخسًّيت
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة

 -: اللجٌت الخٌسيقيت:  ثبلثبً 
مناقشػة طػرؽ وآليػات تقيػيـ طػالب البػرامب بعػد  د/ نائب رئيس مجمػس إدارة البرنػامب بشػ ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ- 0

 قرار وزير التعميـ العالي بإلغاء امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني لطالب النقؿ وت جيميا لطالب السنة النيائية.  

 القــــــــرار

 عمما.المجمس  حيطأ

 

كتػاب المػدير التنفيػذي لبرنػامب اليندسػة الطبيػة د/ نائب رئيس مجمػس إدارة البرنػامب بشػ ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
والحيويػػة بشػػ ف فػػتح التػػـر الصػػيفي والطػػالب المفػػروض تخػػرجيـ بنػػاء عمػػى مػػواد التػػـر الصػػيفي وبػػالعرض عمػػى المجنػػة 

 ويعمؽ المشروع لحيف عودة الدراسة .  التنسيقية حيث أوصت بت جيمو
 القــــــــرار

 عمما.المجمس  أحيط
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كتػاب المػدير التنفيػذي لبرنػامب اليندسػة الطبيػة د/ نائػب رئػيس مجمػس إدارة البرنػامب بشػ ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-3
المجنة التنسيقية حيث أوصت يعمؽ  وبالعرض عمى والحيوية بش ف المشاريع وعدـ اكتماليا وصعوبة التواصؿ بيف الطالب.

 المشروع. 
 القــــــــرار

 عمما.المجمس  أحيط

كتاب المدير التنفيذي لبرنامب ىندسة االتصػاالت د/ نائب رئيس مجمس إدارة البرنامب بش ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-4 
 ة التعميميػػة عمػػى المنصػػات االلكترونيػػة.والشػػبكات بشػػ ف مناقشػػة تقريػػر المػػدير التنفيػػذي والخػػاا بمتابعػػة سػػير العمميػػ

 وبالعرض عمى المجنة التنسيقية حيث أوصت بالموافقة. 
 القــــــــرار

 عمما.المجمس  أحيط
 

كتاب المدير التنفيػذي لبرنػامب ىندسػة االتصػاالت د/ نائب رئيس مجمس إدارة البرنامب بش ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-5
وبػالعرض  يات التقييـ مف خالؿ تقديـ األبحاث والمشاريع فى جميع المقررات الدراسػية المفتوحػةوالشبكات بش ف مناقشة أل

 عمى المجنة التنسيقية حيث أوصت بالموافقة. 
 القــــــــرار

 عمما.المجمس  أحيط
 

مب ىندسػة االتصػاالت كتاب المدير التنفيػذي لبرنػاد/ نائب رئيس مجمس إدارة البرنامب بش ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-6
( باالعتذار عف الفصؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ 1والشبكات بش ف مناقشة الطمب المقدـ مف  الطالب/ إبراىيـ ماىر بالمستوى )

 وبالعرض عمى المجنة التنسيقية حيث أوصت بالموافقة. ـ وذلؾ لظروؼ مرضية9109/9191الجامعي 
 القــــــــرار

 ّيسفع للجبهعت. المجنة التنسيقية بتوصية ءما جا عمى ةأوصى المجمس بالموافق

  
كتاب المدير التنفيػذي لبرنػامب ىندسػة االتصػاالت د/ نائب رئيس مجمس إدارة البرنامب بش ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-7

الثػاني لمعػاـ ( باالعتذار عػف الفصػؿ الدراسػي 1والشبكات بش ف مناقشة الطمب المقدـ مف الطالب/ عمار ماجد بالمستوى )
 وبالعرض عمى المجنة التنسيقية حيث أوصت بالموافقة.  ـ وذلؾ لظروؼ مرضية9109/9191الجامعي 

 القــــــــرار

 ّيسفع للجبهعت. المجنة التنسيقية بتوصية ءعمى ما جا ةأوصى المجمس بالموافق
 

مناقشة الطمب المقدـ مف السادة مديري البػرامب  د/ نائب رئيس مجمس إدارة البرنامب بش ف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8 
ـ حيػث أوصػت المجنػة التنسػيقية بالموافقػة . 9109/9191بش ف صرؼ مستحقات الفصؿ الدراسي الثاني لمعػاـ الجػامعي 

 والعرض عمى المجنة التنسيقية العميا ومجمس الكمية.
 القــــــــرار

 . ميا بالجامعةالتنسيقية الع ةلمجن بالموافقة ويرفعالمجمس  أوصى

  
   -شئْى الخعلين ّالطالة: : زابعبً 
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ـ قػد تقػدـ باعتػذار عػف 9191/ 9109 -المذكرة المقدمة مف الطالب / محمود جماؿ محروس عطيػة الفرقػة األولػى -0
ـ 9109/9191أداء امتحانػػات المقػػررات الدراسػػية الخاصػػة بالفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني لمفرقػػة األولػػى لمعػػاـ الجػػامعي 

لظروؼ السفر بالخارج ووقؼ حركة الطيراف . ونظرا الف أداء  االمتحانات سيتـ بتقديـ مشاريع بحثية مف  وذلؾ نظرا
خػػالؿ االنترنػػت لػػذا الرجػػاء مػػف سػػيادتكـ التكػػـر بالموافقػػة عمػػى إلغػػاء االعتػػذار المقػػدـ عػػف أداء االمتحانػػات والتكػػـر 

اصة بالفصػؿ الدراسػي الثػاني لمفرقػة األولػى لمعػاـ الجػامعي بالموافقة عمى أداء االمتحانات في المقررات الدراسية الخ
 ـ وفقا لمنظـ والقواعد التي اتخذتيا الجامعة والكمية. 9109/9191

 القــــــــرار

 .بالموافقةالمجمس  أوصى
  -:العالقبث الثقبفيت : خبهسبً 

ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ا-0
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة  وعمـو الحاسباتىندسة بقسـ  المعيد – مصطفى عبد المجيد عتمـ/ ـ. 

مصرية ع الجامعات األخرى سواء الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة م
 و .لمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتأو عا عربيةو 

 القــــــــرار 

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

. دة عمى تسجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقا-9
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةىندسػة بقسػـ المػدرس – محمد ريحاف إماـ المميجػي/ 

الفكرية لمسادة الباحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى 
 .وعربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت سواء مصرية أو

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
بالمينػدس ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ا-3

وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة  وعمػػوـ الحاسػػباتىندسػػة بقسػػـ -طالػػب دراسػػات عميػػا  – تػػامر طػػالؿ محمػػد عبػػد اليػػادي/ 
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سػواء 

 .وة أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتمصري
 القــــــــرار

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
د/ 1الطمػب المقػدـ مػف السػيد  بشػ ف الموافقػة عمػى لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثا-4

المدرس بقسـ  ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة مػف حيػث تحمػؿ الجامعػة تػذاكر السػفر  -وليد فؤاد جابر الشافعي
. حيػث أوصػت ـ. 5/4/9191لمسفر عمى الميمة  العممية الشخصية لجامعة شينزف بالصيف اعتبػارا مػف  بسيادتوالخاصة 

 ىذا الش ف. فيعمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ جنة العالقات الثقافية بالموافقة ل
 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
لطمب المقدـ مف الدارس / عبػد ا لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمىا-5

لمحصػػوؿ   E-JUSTوالممتحػػؽ ببرنػػامب  –المػػدرس  المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  -اهلل نبيػػؿ محمػػد مصػػطفى



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/5/9191 التاسعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(6) 

. حيث أوصت لجنة عمى درجة الدكتوراه لمموافقة عمى مد فترة الدراسة لسيادتو لمدة ثالث أشير الستيفاء متطمبات التخرج  
د/ رئيس القسـ ب نو سبؽ أف تـ التوصػية بالموافقػة بالمػد لمسػيد الػدارس لمػدة 1بمخاطبة السيد أبالموافقة العالقات الثقافية 

د/ المشرؼ بموافقة المجمس وأنو 1/ استنادا لمتقرير الوارد مف أ9109فصؿ دراسي كامؿ ) ستو أشير( اعتبارا مف سبتمبر 
 تـ رفع االمر لمجامعة بذلؾ. 

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جامجمس أوصى ال
الطمػب المقػدـ مػف الػدارس /  لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػىا -6

لبعثػة الخارجيػة مػف بعثػات السػنة وعضػو ا –المدرس  المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسػبات  --ىاني فتحي موسي عتمـ
ـ الػػى جامعػة سػػاوثيا مبتػػوف بػإنجمترا لمحصػػوؿ عمػػى 9109/9107ـ مػػف الخطػػة الخمسػية السػػابعة 9104/9105الثالثػة 

تطبيقػا لػنا المػادة  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقػةالدكتوراه ببقائو عاـ لمتدريب العممي عمى رسالة الدكتوراه 
 ف القواعد المنظمة لمعالقات الثقافية بجامعة المنوفية مع تطبيؽ الشروط الموضحة .) خامسا( م04

 القــــــــرار

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
الطمػب المقػدـ مػف الميندسػة/  ىلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػا -7

بش ف  مػنح سػيادتيا إجػازة  المدرس المساعد  بقسـ  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -رانيا عنتر الطيب ابو العال
دراسػػية لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الػػدكتوراه عمػػى المنحػػة الشخصػػية المقدمػػة لسػػيادتيا مػػف جامعػػة الفػػاؿ بكنػػدا لمعػػاـ الدراسػػي 

عمػى مػنح سػيادتو أجػازه دراسػية  ةحيث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػ ـ.9191دءا مف سبتمبر ب 9191/9109
لمدة عاـ أوؿ قابؿ لمتجديد بمرتب يصرؼ مف الداخؿ عمى أف تتحمؿ الجامعػة مػاال تتحممػو االدارة العامػة لمبعثػات أو الجيػة  

 .المانحة مف قيمة تذاكر السفر لمعضو ذىابا فقط 
 ـــــرارالقـــ

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 -:  دزاسبث عليب :بً سبدس

الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحا ومناقشة  بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-0
 –المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسة -مر طالؿ محمد عبد الياديرسالة الدكتوراه الخاصة بالميندس / تا

ـ في موضوع " تحسيف الصور المستقبمة مف األقمار الصناعية بتقنية 9101بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحا والمناقشة لمرسالة مف السادة:الدمب "  ، 

 ةػػػػػػػػػػػػالوظيف ـػػػػػػػػػػػػػساال ـ

 )ممتحف خارجي( القاىرة -بمعيد بحوث االلكترونياتأستاذ  / محمد نور السيد أحمدأ.د 0

 عف لجنة اإلشراؼ()االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  متفرغ أستاذ معوض ابراىيـ معوض أ.د/  9

 (داخميوعمـو الحاسبات كمية اليندسة االلكترونية)بقسـ ىندسة ستاذ أ  .د/ أيمف السيد أحمد السيد عميرهأ 3

 (عف لجنة اإلشراؼ) وعمـو الحاسبات كمية اليندسة االلكترونيةبقسـ ىندسة  أستاذ د/ جماؿ محروس عطيو1أ 4

 .المذكور الميندسالخاصة برسالة الدكتوراه مناقشة لموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحا و حيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
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(7) 

الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحا ومناقشة رسالة  بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-9
الكيربية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت –المدرس المساعد  -الدكتوراه الخاصة بالميندسة / منى مجدى محمود بدوى

لميتا القابمة ـ في موضوع " ) تحميؿ وتصميـ مواد ا9106الفمسفة  في العمـو اليندسية دورة يناير  والمسجمة لدرجة دكتور
 لمتشكيؿ( . "

 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحا والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 ةػػػػػػػػػػػػالوظيف ـػػػػػػػػػػػػػاالس ـ

 ) خارجي( جامعة االسكندرية –بكمية اليندسة أستاذ  / نور الديف حسف إسماعيؿأ.د 0

 (داخمي)االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ندسة بقسـ ى متفرغ أستاذ كماؿ حسف عوض اهلل أ.د/  9

 ()عف لجنة االشراؼااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  متفرغأستاذ   صابر حمى زيف الديف.د/ أ 3

 (عف لجنة اإلشراؼات واالتصاالت الكيربية )االلكترونيىندسة  ـبقس مساعد أستاذ د/ ىند عبد العظيـ مميط 4

 .ةالمذكور ة الخاصة بالميندسرسالة الدكتوراه مناقشة لموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحا و ت لجنة الدراسات العميا باحيث أوص
 القــــــــرار                                                                       

 .حوث ويرفع لمجامعةالدراسات العميا والببتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
الموافقة عمى قرار لجنة فحا ومناقشة رسالة  بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-3

تخصا ىندسة وعموـ  -لدرجة ماجستير العمـو اليندسية ةالمسجم-الماجستير الخاصة بالميندسة / ميرفت سعيد حامد عرفة
الجدولة الزمنية في موزعات النقؿ غير )  -في موضوع :ـ 9119دسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر بقسـ ىن-الحاسبات 

منح الميندسة المذكورة درجة لموافقة عمى ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا باالمتزامف مع تحقيؽ سمات جودة الخدمة 
 ماجستير العموـ اليندسية تخصا ىندسة وعموـ الحاسبات. 

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
يؿ لجنة فحا ومناقشة الموافقة عمى اعادة تشك بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-4

والمسجمة لدرجة الماجستير  في العموـ اليندسية دورة أكتوبر  -رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / حساـ محمد رضا شندي
ـ وذلؾ لتعذر الحضور نظرا لمظروؼ التي تمر بيا البالد في موضوع " ) تقنيات االستشعار التضاغطي في معالجة 9100

 يقات صور األشعة تحت الحمراء ( . "البيانات الضخمة لتطب
 -تشكيؿ لجنة الفحا والمناقشة لمرسالة مف السادة:عمى إعادة واقترح مجمس القسـ 

 ةػػػػػػػػػػػػالوظيف ـػػػػػػػػػػػػػاالس ـ

 مشرؼ()االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  متفرغ أستاذ / طو السيد طوأ.د 0

 (جامعة الزقازيؽ) خارجي –كمية اليندسة  –أستاذ متفرغ  فايز ونيس زكى أ.د/  9

 ()داخميااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  متفرغأستاذ   السيد محمود الربيعي.د/ أ 3

 (مشرؼات واالتصاالت الكيربية )االلكترونيىندسة  ـبقس (مساعد أستاذأستاذ متفرغ)  د/ عادؿ شاكر الفيشاوي 4

 الخاصة بالميندسرسالة الماجستير مناقشة تشكيؿ لجنة الفحا و  ي إعادةلموافقة عملجنة الدراسات العميا با حيث أوصت
 .المذكور

 القــــــــرار                                                                       

 .البحوث ويرفع لمجامعةالدراسات العميا و بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
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(8) 

الموافقة عمى اعادة تشكيؿ لجنة فحا ومناقشة  بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-5
اليندسة االلكترونية والمسجؿ لدرجة الماجستير  في  -زكريا مصطفى السيد حاتـرسالة الماجستير الخاصة بالميندس / يحيى 

لحاؽ بدورة أكتوبر 9114وبر دورة أكت ـ وذلؾ لتعذر الحضور نظرا لمظروؼ التي تمر بيا البالد وافؽ مجمس الكمية 9100ـ وا 
عمى التعديؿ الجوىري في عنواف الرسالة لتصبح بعنواف " ) التشفير الكؼء لمصور الرقمية باستخداـ الخصائا الالخطية 

 لممكونات البصرية ( 
 -تشكيؿ لجنة الفحا والمناقشة لمرسالة مف السادة:دة عمى إعاواقترح مجمس القسـ 

 

 ةػػػػػػػػػػػػالوظيف ـػػػػػػػػػػػػػاالس ـ

 مشرؼ() جامعة االسكندرية –بكمية اليندسة  متفرغ أستاذ ي/ سعيد السيد إسماعيؿ الخامأ.د 0

 (جامعة االسكندرية) خارجي –كمية اليندسة  –أستاذ متفرغ  نيي عثماف قرني أ.د/  9

 ()مشرؼااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  متفرغأستاذ   الربيعي السيد محمود.د/ أ 3

 (داخميات واالتصاالت الكيربية )االلكترونيىندسة  ـبقسأستاذ متفرغ  د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد1أ 4

 الخاصة بالميندسرسالة الماجستير مناقشة حا و تشكيؿ لجنة الف ي إعادةلموافقة عمحيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 .المذكور

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
الموافقة عمى اعادة تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ  بش فيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ وك1المذكرة المقدمة مف السيد أ-6

والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة  في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  -بالميندسة / مروة عبد الحميد عبد الفتاح السيد ةالخاص
 ذر الحضور نظرا لمظروؼ التي تمر بيا البالد .ـ وذلؾ لتع9106االلكترونية واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 -مف السادة:المجنة تشكيؿ عمى واقترح مجمس القسـ 

 ةػػػػػػػػػػػػالوظيف ـػػػػػػػػػػػػػاالس ـ

 (جامعة االسكندرية) خارجي –كمية اليندسة -أستاذ  نيي عثماف قرني أ.د/  0

 ()مف داخؿ القسـااللكترونيات واالتصاالت الكيربية سة بقسـ ىند متفرغأستاذ  د/محمد محمد عبد السالـ نصار1أ 9

 ()عف لجنة االشراؼااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  متفرغأستاذ   معوض ابراىيـ معوض.د/ أ 3

 ( مف داخؿ)ات واالتصاالت الكيربية االلكترونيىندسة  ـبقسأستاذ متفرغ) استاذ مساعد(  د/ عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر 4
 ات الصناعية والتحكـ ) مف خارج القسـ(االلكترونيىندسة  ـبقسأستاذ استاذ مساعد  /غادة محمد عبد الستار البنبي1د 5

االمتحاف الشامؿ لمميندسة المذكورة بناءًا عمى توصية تشكيؿ لجنة  ي إعادةلموافقة عمحيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 مجمس القسـ.

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
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(9) 

كيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الموافقة عمى اعادة تش بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-7
لدرجة دكتور الفمسفة  في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونية  والمسجؿ -/ خالد رمضاف محمد عمى بالميندس ةالخاص

 ـ وذلؾ لتعذر الحضور نظرا لمظروؼ التي تمر بيا البالد .9108واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 -مف السادة:جنة المتشكيؿ عمى واقترح مجمس القسـ 

 ةػػػػػػػػػػػػالوظيف ـػػػػػػػػػػػػػاالس ـ

 خارجى() جامعة االسكندرية –بكمية اليندسة  متفرغ أستاذ ي/ سعيد السيد إسماعيؿ الخامأ.د 0

 ()مف داخؿ القسـااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  متفرغأستاذ  د/ حساـ الديف حسيف أحمد1أ 9

 ()عف لجنة االشراؼااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  متفرغأستاذ   ض ابراىيـ معوضمعو .د/ أ 3

 ( مف داخؿات واالتصاالت الكيربية )االلكترونيىندسة  ـبقسأستاذ متفرغ) استاذ مساعد(  د/ عبد الفتاح عبد الغنى سعد 4
 وعمـو الحاسبات ) مف خارج القسـ(ة ىندس ـبقسأستاذ استاذ مساعد  / أحمد مصطفى المحالوي1د 5

االمتحاف الشامؿ لمميندس المذكور بناءًا عمى توصية مجمس تشكيؿ لجنة  ي إعادةلموافقة عمحيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 القسـ.

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءالموافقة عمى ما جابأوصى المجمس 
إضافة اسـ السيد الدكتور / ميا والبحوث بش ف الموافقة عمى "المذكرة المقدمة مف السيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات الع -8

إلى لجنة اإلشراؼ – المممكة المتحدة -يةجامعة مانشستر الحضر  -استاذ مساعد بقسـ الحوسبة والرياضيات –سفياف جاىؿ 
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  – أحمد سامى عبد العزيز مرسىالخاصة بالميندس / الدكتوراه عمى رسالة 

وذلؾ نظرا لترشحو  ـ 9106دورة أكتوبر  وعمـو الحاسبات العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  دكتور الفمسفة فىالمسجؿ لدرجة و 
) في موضوع : ـ 9109/9191بعثة اشراؼ مشترؾ الى المممكة المتحدة بعثة نيوتف مشرفة ضمف خطة البعثات لمعاـ ل

 منيجيات عمـ البيانات لنظاـ مراقبة جودة اليواء المبنى عمى حوسبة الحافة(
Data Science Approaches For Air Quality Monitoring System Based on Edge Computing.           

                                                                                                          

 لتصبح لجنة اإلشراف كالتالي :

 مف مجمس القسـ.  ءما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار                                                                       

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

 الوظيفة االسـ ـ

 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة أستاذ متفرغ  د/نواؿ أحمد الفيشاوي1أ 0

جامعػػة مانشسػػتر  –ـ الحوسػػبة والرياضػػيات أسػػتاذ مسػػاعد بقسػػ د./ سفياف جاىؿ 9
 المممكة المتحدة -الحضرية

 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة  مدرس  د./مروة أحمد شوماف 3
 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة  مدرس  رمضاف محمد عبد العظيـ جاد الحؽ 4



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/5/9191 التاسعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

قرير النصؼ سنوي الخاا عمى الت ميا والبحوث بش ف الموافقةالمذكرة المقدمة مف السيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات الع -9
حيث أوصت ـ 9105المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية دورة أكتوبر  -بالميندس / محمد ثروت محمد عطيو
 مف مجمس القسـ. ءما جالجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
الطمب المقدـ مف المرشد األكاديمي عمى الطالبة/ ميا والبحوث بش ف لمذكرة المقدمة مف السيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات العا-01

موافقة عمى استبداؿ مادة ) نظـ التشفير والحماية الحديثة( بمادة التطبيقات المتقدمة لمنبائط عبير عبد الحميـ محمد أيوب بش ف ال
واستبداؿ مادة) المعالجات التوافقية لإلشارات وتطبيقاتيا( بمادة ) بمورات النانو الضوئية وخصائصيا الصوتية 

صت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى حيث أو  ـ9191ـ حيث أنيا مقيدة بدورة يناير 9109/9191لمعاـ الجامعي 
 مف مجمس القسـ. ءما جا

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
الموافقة عمى الغاء تسجيؿ الطالب / حساـ  ميا والبحوث بش فد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات العلمذكرة المقدمة مف السيا-00

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة فى العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  –محمد ىماـ عبد اهلل 
د مدة الدراسة حيث تـ ـ وذلؾ لعدـ سداد الرسـو الدراسية ورسـو م9100واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

الغاء حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى  مخاطبة الطالب وتـ استعجاؿ أوؿ واستعجاؿ ثاني وثالث وأخير
 التسجيؿ لمطالب المذكور.

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءقة عمى ما جابالموافأوصى المجمس 
  

 -اللجبى: : بً سببع
 ـ .09/4/9191محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )الجمسة الثامنة( يوـ األحد الموافؽ  .0

 ـرارالقـــــــ                                                                       

 أحيط المجمس عمما.

 ـ .09/4/9191محضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )الجمسة الثامنة( يوـ األحد الموافؽ  .9

 القــــــــرار                                                                       

 أحيط المجمس عمما.
 
 

 

إللكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة )الجمسػػػػة الثامنػػػػة( يػػػػوـ األحػػػػد الموافػػػػؽ محضػػػػر اجتمػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة ا .3
 ـ .09/4/9191

 القــــــــرار                                                                       

 أحيط المجمس عمما.

 

 .ـ90/4/9191وافؽمحضر اجتماع لجنة الدراسات العميا والبحوث )الجمسة الثامنة( يوـ األحد الم .4



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/5/9191 التاسعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

 القــــــــرار                                                                       

 أحيط المجمس عمما.

 

لمبػػػػرامب التػػػػي تعمػػػػؿ بنظػػػػاـ السػػػػاعات المعتمػػػػدة )الجمسػػػػة الثامنػػػػة( يػػػػوـ األحػػػػد  التنسػػػػيقية محضػػػػر اجتمػػػػاع المجنػػػػة .5
 .ـ96/4/9191الموافؽ

 القــــــــرار                                                                       

 أحيط المجمس عمما.

 

 ـ97/4/9191محضر اجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة )الجمسة الثامنة( يوـ األثنيف الموافؽ .6

 
 ــــرارالقــــ                                                                       

 أحيط المجمس عمما.

 

 ـ90/4/9191محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية والبحوث )الجمسة الثامنة( يوـ األحد الموافؽ .7

 

 القــــــــرار                                                                       

 أحيط المجمس عمما.
 دة ظِساً.الْاحاًخِٔ االجخوبع حيث كبًج السبعت 

 
 عويد الكليت   أهيي الوجلس                                       

 

   ٍأيوي السيد أحود السيد عويسد/  أ.         غبدة هحود عبد السخبز البٌبي/ .د


