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(0) 

 
 

 
 جتماع مجمس الكميةمحضر ا

 .ـ9/5/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { التاسعة} الجمسة                           
م ّفى روبم السبعخ الحبدٌخ عشس صجبحبً رن عقد اجزوبع هجلس الكلٍخ 9/5/0201اًَ فً ٌْم االحد الوْافق 

 عوٍد الكلٍخ ( ) أٌوي السٍد أحود السٍد عوٍسٍثسئبسخ السٍد األسزبذ الدكزْز/ 

 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  د/ حمدي عمى أحمد عوض2أ 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
 يقا والرياضيات اليندسيةالفيز  قسـرئيس مجمس  / محمد سيد محمد عبد القادرأ.د 7

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

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

 ترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلك أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 12

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

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

 أقدـ األساتذة المساعديف )بالتناوب(  د./ أحمد نبيو زكي راشد 13

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. / زياد محمد الصغير طو 14

 )مف الخارج( رئيس عمميات مجموعة مصانع العربي لمتجارة والصناعة / محمد عبد الجيد العربي. ـ 15

 اعتذر عف الحضور

 االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ وداد عبد المنعـ الجناينى2أ 1

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ / محمد عبد العظيـ البردينيأ.د  0

 )بالتناوب( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ  أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 3

 تغيب عف الحضور

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

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 0

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(3) 

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

 * تقدـ سيادتو والسادة أعضاء المجمس بتينئة االخوة المسحييف بمناسبة عيد القيامة المجيد. 
 تقدـ سيادتو بالتينئة لمسادة أعضاء المجمس بمناسبة رمضاف وعيد الفطر.كما  *
 و سف المعاش.غالمدير العاـ بالكمية لبمو  –أبو طبؿ جودة و بتكريـ السيد أ/ ىشاـ سيادت تقدـكما  *

* كمػػا تقػػدـ سػػيادتو بتقػػديـ خػػالص العػػزاء لمسػػيد د./ محمػػد ابػػراىيـ محمػػود والسػػيد د. / عبػػد العزيػػز ابػػراىيـ محمػػود لوفػػاة 
 شقيقتيما سائميف اهلل أف يتغمدىا برحمتو ويميـ ذوييا الصبر والسمواف .

 
 -: الوصبدقبد :ّالً أ

 . ـ4/4/0201 ( المنعقدة بتاريخ الثامنة المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )
 
 

 -هْضْعبد ثبلزفٌْض :ثبًٍبً : 
ـو الحاسب ونظـ المعمومات بشأف معميد المعيد العالي لع -المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / سامي عبد المنعـ الضميؿ  -1

األستاذ المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات لمتدريس لطمبة  –/ صالح الديف شعباف عيسى الموافقة عمى انتداب أ.ـ.د
 ـ .0202/0201المعيد بواقع يـو واحد أسبوعيًا في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
ـو الحاسب ونظـ المعمومات بشأف معميد المعيد العالي لع -أ.د / سامي عبد المنعـ الضميؿ المذكرة المقدمة مف السيد  -0

األستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات لمتدريس لطمبة المعيد  –الموافقة عمى انتداب أ.د/ جماؿ محروس عمي عطية 
 ـ .0202/0201بواقع يـو واحد أسبوعيًا في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
ـو الحاسب ونظـ المعمومات بشأف معميد المعيد العالي لع -المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / سامي عبد المنعـ الضميؿ  -3

دريس لطمبة المعيد بواقع يـو المدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات لمت –الموافقة عمى انتداب د./ محمد بدوي محمد 
 ـ .0202/0201واحد أسبوعيًا في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
عمومات بشأف ـو الحاسب ونظـ الممعميد المعيد العالي لع -المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / سامي عبد المنعـ الضميؿ  -4

لمتدريس لطمبة  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ  االستاذ المساعد – ىاني الجوىري/ أ.ـ.د الموافقة عمى انتداب 
 ـ .0202/0201المعيد بواقع يـو واحد أسبوعيًا في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 ع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرف
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(4) 

عميد شعبة ىندسة اإلعالـ باألكاديمية الدولية لميندسة وعموـ  -المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / سعيد محمد الحمفاوي  -5
بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ندبًا جزئيًا بواقع يـو  –االعالـ بشأف الموافقة عمى انتداب د./ عز الديف بدوي جاد الرب 

 ـ .0202/0201ء( بشعبة اليندسة باألكاديمية  لمعاـ الجامعي واحد أسبوعيًا )األربعا

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف الطمب  –المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / حمدي عمي عوض  -6
المدرس المساعد بالقسـ بشأف الموافقة عمى تجديد اجازة لمرافقة الزوجة  –أنور رجب المقدـ مف الميندس / أحمد رجب 

ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ 0201التي تعمؿ بدولة كندا حيث أف االجازة الحالية ستنتيي في نياية شير مارس 
 بالموافقة عمى تجديد اجازة سيادتو بعد استكماؿ مستندات التجديد .

 القــــــــرار

 ى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .أوص

الخطاب رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف  –المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / حمدي عمي عوض  -7
 حصوؿ سيادتو عمى اجازة مرافؽالمدرس بالقسـ بشأف الموافقة عمى  – مجدي جماؿ محمد الغتوري/  الدكتورمف  الوارد

،  زوجة لمدة عاـ بدوف مرتب حيث أنيا تعمؿ في مدرسة بمدارس الوسط األىمية بالرياض بالمممكة العربية السعودية
 . حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تجديد اجازة سيادتو

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .

عميد كمية العمـو  بجامعة الفيـو بشأف الموافقة عمى انتداب أ.د/  -/ عرفو صبري جمعو المذكرة المقدمة مف السيد أ.د  -8
ساعات أسبوعيًا خالؿ العاـ  4بواقع  األستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية –رمضاف عبد الحميد الشنواني 

ـ قد وافؽ عمى 16/10/0202( بتاريخ 303ـ حيث أف مجمس كمية العمـو بجمستو رقـ )0202/0201الجامعي 
 انتداب سيادتو لمتدريس لطمبة مرحمة الدراسات العميا بقسـ الرياضيات .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .

ع رسـو مدرس بقسـ ىندسة االتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى دف –المذكرة المقدمة مف السيدة د. / منى مجدي بدوي  -9
 جنيو والحضور في المؤتمر القومي لعمـ الراديو 1522االشتراؾ 

" 38
th

 NATIONAL RADIO SCIENCE CONFERENCE (NRSC 2021) 18-20 May 2021, Mansoura 

University, Mansoura, Egypt. " 

 تحت عنواف : ـ حيث أف لي بحث مقبوؿ0201مايو  02-18المقاـ بجامعة المنصورة بالمنصورة في الفترة مف 
" Detection and Correction of Faulty Patterns in Four-Dimensional Antenna Linear Array Using 

Particle Swarm Optimization " 

 حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة االتصاالت الكيربية بالموافقة بالتفويض عف المجمس .
 القــــــــرار

 فويض ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالت
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(5) 

استاذ مساعد بقسـ ىندسة االتصاالت الكيربية بشأف  – ىند عبد العظيـ مميط/  أ.د.ـ ةالمذكرة المقدمة مف السيد  -12
 جنيو والحضور في المؤتمر القومي لعمـ الراديو 1522الموافقة عمى دفع رسوـ االشتراؾ 

" 38
th

 NATIONAL RADIO SCIENCE CONFERENCE (NRSC 2021) 18-20 May 2021, 

Mansoura University, Mansoura, Egypt. " 

 ـ حيث أف لي بحث مقبوؿ تحت عنواف :0201مايو  02-18المقاـ بجامعة المنصورة بالمنصورة في الفترة مف 
" Circularly Polarized Hemispherical Dielectric Resonator Antenna with Graphene slots " 

 سـ ىندسة االتصاالت الكيربية بالموافقة بالتفويض عف المجمس .حيث أوصى مجمس ق
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

استاذ مساعد بقسـ ىندسة االتصاالت الكيربية بشأف  – محمد ريحاف المميجي/  أ.د.ـالمذكرة المقدمة مف السيد   -11
 جنيو والحضور في المؤتمر القومي لعمـ الراديو 1522راؾ الموافقة عمى دفع رسوـ االشت

" 38
th

 NATIONAL RADIO SCIENCE CONFERENCE (NRSC 2021) 18-20 May 2021, 

Mansoura University, Mansoura, Egypt. " 

 ـ حيث أف لي بحث مقبوؿ تحت عنواف :0201مايو  02-18المقاـ بجامعة المنصورة بالمنصورة في الفترة مف 
" Full-wave Simulation of Time-modulated Parabolic Linear Array Using the Method of  

Moments " 

 حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة االتصاالت الكيربية بالموافقة بالتفويض عف المجمس .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ردًا  –أ.د / محمد سيد محمد عبد القادر  السيد المذكرة المقدمة مف  -10

عمى الطمب المقدـ مف السيد أ.د / وجيو محمد حممي سويمـ بخصوص الموافقة عمى تجديد اجازة سيادتو العاـ القادـ 
قسـ الفيزياء  –كمية العمـو  –عبد العزيز ـ حيث أنو معار في المممكة العربية السعودية جامعة الممؾ 0201/0200

ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ 0201/0200وجامعة الممؾ عبد العزيز ال تمانع في تجديد التعاقد لمعاـ الدراسي القادـ 
 بالموافقة .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

جاة السباعي فرج حمد بشأف الموافقة عمى تجديد اجازة رعاية الطفؿ الخاصة بيا لمعاـ المذكرة المقدمة مف السيدة د. / ن -13
 السادس عمى أف تقضى بالداخؿ ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة بالتفويض عف مجمس القسـ .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 

استاذ مساعد بقسـ اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –د د. / محمد ريحاف إماـ المميجي المذكرة المقدمة مف السي  -14
بشأف الموافقة عمى منحو اجازة لمدة عاـ أوؿ لإلعارة لجامعة كاسينو وجنوب الوس بدولة إيطاليا وذلؾ عمى نفقة 
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 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(6) 

وذلؾ مف منتصؼ مايو المقبؿ ، حيث  االتحاد األوروبي كنتيجة لقبوؿ المشروع البحثي المشترؾ بينو وبيف الجامعة
 أوصى مجمس القسـ بالموافقة بالتفويض عف مجمس القسـ .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 

 -ثبلثبً : هْضْعبد لإلحبطخ :
قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية ـ بشأف إعادة تشكيؿ مجمس 4/4/0201( بتاريخ 51د/ عميد الكمية رقـ)2قرار السيد أ -1

 ـ .0201/0201لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
 -:هْضْعبد عبهخ -زاثعبً:

 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / محمد حمدي األستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى  -1
مية لتقييـ رسائؿ الماجستير والدكتوراه ألقساـ الكمية المختمفة واالكتفاء بالسمينار الذي يعقد في األقساـ إلغاء سيمنار الك

العممية وجعؿ الموافقة عمى تشكيؿ لجاف المناقشة لمرسالة مف عدميا بيد القسـ العممي فقط وعمؿ دعوة عامة لحضور ىذا 
يرغب منيـ في الحضور حيث أنو ال يوجد أي جدوى مف عمؿ سيمناريف  السمينار لجميع أعضاء ىيئة التدريس بالكمية لمف

 لمطالب وذلؾ لألسباب التالية :

نقاط( أو الدكتوراه  3وجود نظاـ تقييـ بالنقاط والذي تتميز بو الكمية كمتطمب أساسي لطمب السيمنار النيائي لمماجستير ) .1
 نقاط( . 6)

 مينار مف عدمو .القسـ العممي ىو المنوط باجتياز الطالب لمس .0

إقالع أعضاء ىيئة التدريس عف حضور سمينار الكمية حيث أف أخر سمينار لمكمية لطالب تحت إشرافي لـ يحضره سوى  .3
 المشرفيف وعضو ىيئة التدريس مف القسـ فقط .

 تأخير الطالب لمدة قد تصؿ لشيريف فترة إنتظار مما يتسبب في تعطيميـ خاصة الحاالت الحرجة . .4

 ( بالموافقة عمى إلغاء السمينار المجمع بالكمية.8مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بجمستو رقـ )حيث أوصى  -

( بالموافقة عمى إلغاء السمينار المجمع 7حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بجمستو رقـ ) -
 بالكمية.

( بالموافقة عمى إلغاء السمينار المجمع واالكتفاء 8و رقـ )حيث أوصى مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بجمست -
 بسمينار القسـ.

حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بجمستو بعدـ الموافقة عمى المقترح مع التأكيد عمى  -
 أىمية سمينار الكمية .

 القــــــــرار                                                                     



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

هْضْعبد اللجٌخ :  خبهسبً بالكمية ويبقى باألقساـ العممية واإلعالأوصى المجمس بإلغاء السينمار النيائي 

 -: الزٌسٍقٍخ
الطمب المقدـ مف الطالبة / رباب رأفت زىرة بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.د / مف السيد أالكتاب الوارد  -1

( في ECE 274تعديؿ المقاصة العممية الخاصة بيا حيث أنيا سجمت مقرر تكنولوجيا الدوائر المتكاممة عالية الكثافة )
عممية والطمب بشأف استبداؿ مقرر االعفاء تكنولوجيا ىذا الفصؿ بالخطأ بالرغـ مف الرفع العفاءىا منو في المقاصة ال

الدوائر المتكاممة عالية الكثافة إلى مقرر دوائر إلكترونية في برنامج ىندسة االتصاالت والشبكات ، حيث أف الطالبة 
التنسيقية  محولة في الفصؿ الدراسي األوؿ وكانت حالتيا في نظاـ الفصميف منقولة بالفرقة الثالثة ، حيث أوصت المجنة

 بالموافقة .

 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة المجنة التنسيقية أوصى المجمس بالموافقة عمى ماجاء  بتوصية

اعتماد الخطة الدراسية لمفصؿ الدراسي الثاني  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأفمف السيد أ.د / الكتاب الوارد  -0
 ىندسة االتصاالت والشبكات ، حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة . ـ لبرنامج0202/0201لمعاـ األكاديمي 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة المجنة التنسيقية أوصى المجمس بالموافقة عمى ماجاء  بتوصية

الثاني  اعتماد الخطة الدراسية لمفصؿ الدراسي وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأفمف السيد أ.د / الكتاب الوارد  -3
 ـ لبرنامج ىندسة التحكـ الصناعية ، حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة .0202/0201لمعاـ األكاديمي 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة المجنة التنسيقية أوصى المجمس بالموافقة عمى ماجاء  بتوصية

اعتماد الخطة الدراسية لمفصؿ الدراسي الثاني  شأفوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بمف السيد أ.د / الكتاب الوارد  -4
ـ لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا ، حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة 0202/0201لمعاـ األكاديمي 

. 

 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة المجنة التنسيقية أوصى المجمس بالموافقة عمى ماجاء  بتوصية
 

اعتماد تقرير ممتقى الطالب الخدمي التطوعي  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأفمف السيد أ.د / وارد الكتاب ال -5
والمقدـ مف فريؽ نادي اليندسة الطبية والذي يغرس روح العمؿ التطوعي واالنتماء بيف الطالب مف خالؿ إقامة حمقات 

ميارات تخدـ التخصص وسوؽ العمؿ ، وقد تـ انعقاد عمؿ دراسية وورش عمؿ تيدؼ إلى تزويد الطالب بمعارؼ و 
ـ في الكمية بمشاركة طالب مف مختمؼ الجامعات كجامعة 10/4/0201ـ حتى 5/4/0201الممتقى في الفترة مف 

المنوفية والمنصورة وحمواف.... وتـ تكريـ المشاركيف والقائميف عمى فعاليات ىذا الممتقى مف الطالب بتوزيع شيادات 
 طالب ، حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة . 62لدورة عمى اجتياز ا

 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة المجنة التنسيقية أوصى المجمس بالموافقة عمى ماجاء  بتوصية
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

 الموافقة عمى طمبات التحويؿ مف طالب الكمية وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأفمف السيد أ.د / الكتاب الوارد  -6
 لمتحويؿ إلى برنامج ىندسة االتصاالت والشبكات ، حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة .

 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة المجنة التنسيقية أوصى المجمس بالموافقة عمى ماجاء  بتوصية
 

ة مف الطالب اآلتي أسماؤىـ الطمبات المقدم وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأفمف السيد أ.د / الكتاب الوارد  -7
ـ ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا 0202/0201إليقاؼ قيدىـ لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 

 وىـ كالتالي :

 4المقيد بالمستوى   . السيد فريد ابراىيـ خميؿ ابراىيـ1
 0المقيد بالمستوى     . خالد ىشاـ زقزوؽ 0
 جنة التنسيقية بالموافقة .، حيث أوصت الم 

 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة المجنة التنسيقية أوصى المجمس بالموافقة عمى ماجاء  بتوصية
 

الخطاب المقدـ مف السادة المديروف التنفيذيوف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأفمف السيد أ.د / الكتاب الوارد  -8
( اآلتي أسماؤىـ مف تنفيذ قرار 2لكمية بنظاـ الساعات المعتمدة مف استثناء طالب مستوى )الثالثة في ا لمبرامج المتميزة

مقررات طبقًا  5ساعة أو  14ـ وذلؾ حتى يتسنى ليـ التسجيؿ بمعدؿ 31/10/0219مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ 
 ، وأسماء الطالب كالتالي: 0لالئحة حيث أف معدليـ التراكمي أقؿ مف 

 

 برنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا : اسماء طالب -

 جماؿ الديف حساـ السيد . .1

 اسامة طو كماؿ صدقة . .0

 كريـ جماؿ محمد ىنداوي . .3

 محمد مصطفى عمي محمد قشطية . .4

 ابراىيـ أشرؼ طعيمة . .5

 أمير احمد شحاتو محمود السيد . .6

 احمد شحاتة صابر بيومي . .7

 

 شبكات :أسماء طالب برنامج ىندسة االتصاالت وال -



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

 . مصطفى السيد عبد الحميد عمار .1

 . ابراىيـ احمد احمد باشا .0

 حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة .  

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة المجنة التنسيقية أوصى المجمس بالموافقة عمى ماجاء  بتوصية
 

 

 
 

 -شئْى أعضبء ٍُئخ الزدزٌس ::  سبدسب
 المدرس) محمد ثروت محمد عطية/  الميندسالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد  .1

بذات القسـ حيث أنو كاف ممتـز في عممو ومسمكو منذ  مدرسبالكمية في وظيفة  لفيزيقا والرياضيات اليندسيةاالمساعد ( بقسـ 
 مساعد بالقسـ ومحسنا في أدائو ويقوـ بواجباتو عمى أكمؿ وجو . مدرستعيينو في وظيفة 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

 المدرس) ىاني فتحي موسى عتمـ/  الميندسالمقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد  المذكرة .0
بذات القسـ حيث أنو كاف ممتـز في عممو ومسمكو منذ  مدرسبالكمية في وظيفة  ىندسة وعمـو الحاسباتالمساعد ( بقسـ 
 ئو ويقوـ بواجباتو عمى أكمؿ وجو .مساعد بالقسـ ومحسنا في أدا مدرستعيينو في وظيفة 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .

 
 -لوٌبقشخ الوْضْع الزبلً:ح ّاألسبررح الوسبعدٌي ّاجزوع الوجلس هي السبدح األسبرر

)األستاذ المساعد  ياسر صالح حامد حسانيف/المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد د. .3
بشأف تحويؿ انتاج سيادتو العممي الى المجنة العممية لفحص االنتاج العممي   بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكمية(

بالموافقة حيث أوصى مجمس القسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  111لشغؿ وظائؼ األساتذة واالساتذة المساعديف لجنة رقـ 
 في وظيفة أستاذ مساعدالقسـ حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو ذات ب في وظيفة أستاذ سيادتو عمى تعييف

 .بالقسـ ومحسنا أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ 

 

 
 القــــــــرار

 رفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة وي



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(12) 

 
 -: شئْى الزعلٍن ّالطالة:  ثعبسب

اقتػراح موعػد االمتحانػات خػالؿ الفصػؿ الدراسػي الثػاني  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ--1
 .0202/0201لمعاـ الجامعي 

 .3/6/0201الى  09/5/0201* موعد امتحانات الشفيي والعممي مف 
 .32/6/0201الى 5/6/0201امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني مف * موعد 

 ـ.8/7/0201الى 3/7/0201* موعد امتحانات التخمفات مف 
 ـ.06/6/0201تكممة المشروع مف موعد * 

 ـ. 06/7/0201* موعد مناقشة المشروع مف 
 .ـ1/7/0201* بداية التدريب الصيفي مف 

 القــــــــرار

 فقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة.أوصى مجمس الكمية بالموا
 
بشأف العذر االجتماعي األوؿ عف الفصػؿ الدراسػي األوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2الكتاب المقدـ مف السيد أ-0

اسػبات ) حالتػو بػاؽ لإلعػادة ( لمعػاـ لمطالب / احمد محمد حاسف الحفني صالح المقيد بالفرقػة الرابعػة قسػـ ىندسػة وعمػوـ الح
فػػػادة بأنػػػو يعمػػػؿ بمكتػػػب الصػػػفا 0202/0201الجػػػامعي  ـ ومرفػػػؽ طيػػػو بحػػػث اجتمػػػاعي يفيػػػد أنػػػو العائػػػؿ الوحيػػػد لوالػػػده ، وا 

جنيػو ( ، حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر  1222لالستشارات اليندسية بمرتػب وقػدره )
وؿ عػػف الفصػػؿ الدراسػي األوؿ لمطالػػب / احمػػد محمػد حاسػػف الحفنػػي صػالح المقيػػد بالكميػػة بالفرقػة الرابعػػة قسػػـ االجتمػاعي األ 

 ـ .0202/0201ىندسة وعموـ الحاسبات لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة
الطالػب / محمػد ممػدوح عفيفػي حسػف الجبػالي  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2مقػدـ مػف السػيد أالكتاب ال-3

عمى العدوؿ عف التحويؿ واالبقػاء  ةالمحوؿ مف كميتنا الى كمية اليندسة بشبيف الكوـ ) البرامج المميزة ( والذى يمتمس الموافق
العػدوؿ  ىعم قةفشئوف التعميـ والطالب بالموا ـ ( حيث أوصت لجنة0201/0200 عمى حالتو بالكمية ) إرجاء قيد لمعاـ القادـ

 ـ ( .0201/0200عف التحويؿ واالبقاء عمى حالة الطالب بالكمية ) إرجاء قيد لمعاـ القادـ 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب 
بشػأف العػذر المرضػي عػف الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ  د/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب2الكتاب المقدـ مف السيد أ-4

ـ لمطالبة / جنة بساـ رفعت جعفر المقيدة بالفرقة االعدادي وحالتيا باؽ لإلعادة حيػث أحضػرت تقريػر 0202/0201الجامعي 
يفيد بأنيا كانت تعاني مف ارتفاع بدرجػة الحػرارة وضػيؽ بػالتنفس وسػعاؿ جػاؼ وتبػيف  طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية

ـ ومازالػت تعػاني مػف مضػاعفات الفيػروس )حػدوث تجمطػات وتسػبب 07/0/0201إصابتيا بفيػروس كورونػا المسػتجد بتػاريخ 
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ـ ، 07/0/0201ف تػػاريخ ( أربعػػوف يومػػًا مػػ42بفشػػؿ وظػػائؼ التػػنفس ونقػػص األكسػػجيف( وتحتػػاج إلػػى اجػػازة مرضػػية لمػػدة )
 حيث أف التقرير الطبي ورد بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
 -الجْدح ::  ثبهٌب
ؿ بالكمية ، حيث ورد الدكتور/ المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف ما تـ انجازه مف ورش عمالكتاب المقدـ مف السيد  -1

 خطابات متضمنة ما يفيد بعقد ورش العمؿ التالية :
b.  ورشة عمؿ حوؿ كيفية استكماؿ ممفات المقررات الدراسية لقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ، يـو الثالثاء

 ـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .9/3/0201الموافؽ 

c. ـ الساعة 11/4/0201ـ يـو االحد الموافؽ 0201ج مواضيع خاصة بالخطة االستراتيجية لمكمية ورشة عمؿ حوؿ دم
 العاشرة والنصؼ صباحًا بقاعة مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 

يذي لوحدة الجودة بشأف تعديؿ تشكيؿ المجاف الخاصة بقسـ ىندسة وعمـو الدكتور/ المدير التنفالكتاب المقدـ مف السيد  -0
الحاسبات الستكماؿ الوثائؽ األساسية والداعمة لمعايير الجودة وتحقيؽ الفاعمية التعميمية وفقًا لممعايير القياسية 

 األكاديمية والتي تضمف التحسيف والتعزيز المستمر لمجودة .
 القــــــــرار

 بالموافقة. لكمية أوصى مجمس ا
 
  -العالقبد الثقبفٍخ::  ثبهٌبً 

خاصة بالسيد الدكتور الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -1
عمى حؽ الممكية وذلؾ لمحفاظ )المدرس  بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –/ ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد 

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

 القــــــــرار

 .موافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بال

د / 2خاصة بالسيد أالموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -0
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية )االستاذ المفرغ  بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –أحمد عبد الفتاح أبو عرايس 

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

 القــــــــرار
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 .ى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوص
 

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 الفكرية ات اليندسية )المدرس  بقسـ الفيزيقا والرياضي –/أحمد ابراىيـ عبد القادر المسدى

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

 ـــــرارالقـــ

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

د / 2خاصة بالسيد أالموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -4
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية ات واالتصاالت الكيربية )االستاذ بقسـ ىندسة االلكتروني –فتحي السيد عبد السميع 

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

 القــــــــرار

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

خاصة بالسيد الدكتور الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -5
وذلؾ لمحفاظ عمى المدرس  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) –/ أحمد عبد العزيز عبد الرحمف محمد سالـ 

حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 
و ة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتاألخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافق

. 

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء 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 -6
وذلؾ لنشره ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ  األستاذ  -فتحي السيد عبد السميع/ د2أمجالت عالمية لمسيد 
 -بحث في مجمة عالمية:

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing IssN.1868-5145,Mars.(2021). 
  -والبحث بعنواف :

"Robust Medical Image encryption based on DNA-chaos cryptonym stem For secure 

telemedicine and healthcare applications" 

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

 .ع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرف
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7
وذلؾ لنشره بحث في مجمة الفيزيقا والرياضيات اليندسية بقسـ  المدرس  -عمى محمد لطفى قنديؿ/ دمجالت عالمية لمسيد 

 -عالمية:

International Journal of Non- Linear Mechanics, Vol.127,pp.1-12(103592),(2020) 
 -والبحث بعنواف :

International resonances among the first three modes of a hinged – hinged beam with cubic 

and quantic nonlinearities." 
 نشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة ال

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء 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 -8

وذلؾ لنشره ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ  المدرس  -عبد العزيز عمى عبد العزيز/ دد مجالت عالمية لمسي
 -بحث في مجمة عالمية:

Journal of the Franklin institute, Vol.356,pp. 9254-9285,Nov.(2019). 

 -والبحث بعنواف :

Online learning of an interval type-2 TSK fuzzy logic controller For nonlinear systems. 
 . حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو

 القــــــــرار

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

الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في  د/ وكيؿ2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -9
وذلؾ لنشره ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ  استاذ مساعد  -لمياء محمد الشناوي/ د ةمجالت عالمية لمسيد

 -بحث في مجمة عالمية:

Industrial &Engineering Chemistry Research. 2020,59 ,20798-20815, 

 -والبحث بعنواف :

Simultaneous Fault Detection and Diagnosis Using Adaptive Principal Component Analysis 

and Multivariate Contribution Analysis 
 . احيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتي

 قــــــــرارال

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء 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 -12
وذلؾ لنشره بحث ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ قسـ ب استاذ مساعد  -أحمد محمد النجار/ دمجالت عالمية لمسيد 

 -في مجمة عالمية:
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Soft Computing, (2019) 23: 9585-9603. 

 -والبحث بعنواف :

Practical Implementation For stable adaptive interval A2-Co type-2 TSK Fuzzy controller 
 .عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -11

وذلؾ لنشره اليندسية  تالفيزيقا والرياضيابقسـ  المدرس -ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد/ دمجالت عالمية لمسيد 
 -بحث في مجمة عالمية:

European Journal of Mechanies/Asolids, Vol.86,pp. 104145,(2021). 

 -والبحث بعنواف :

"Sensitvity analysis and Vibration control of asymmetric nonlinear rotating shaft system 

utilizing 4-pole AMBs as an actuator" 
 .حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو

 القــــــــرار

 .يرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية و 
 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -10

وذلؾ لنشره بحث في اليندسية  تالفيزيقا والرياضيابقسـ  المدرس -عمى محمد لطفى عمى قنديؿ/ دمجالت عالمية لمسيد 
 -مجمة عالمية:

Nonlinear Dynamics,Vol.102,pp.2247-2265,(2020) 

 -والبحث بعنواف :

"Investigation of the Whirling motion and rub/impact occurrence in a 16-pole rotor active 

magntic bearings system with constant stiffness." 
 . العممي في مجالت عالمية لسيادتو حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء 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 -13

وذلؾ لنشره اليندسية  تالفيزيقا والرياضيابقسـ  المدرس -ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد/ دمجالت عالمية لمسيد 
 -بحث في مجمة عالمية:

  ِMathematical Modelling ,Vol.93,pp.792-810,(2021). 

 -والبحث بعنواف :
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"Analysis of the rub-impact forces between a controlled nonlinear rotating shaft system and 

the electromagnet pole legs'' 
 . حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
الموافقة عمى اضافة باحثيف لألبحاث المنشورة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2دة أالمذكرة المقدمة مف السي -14

االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية  -د/ نواؿ أحمد الفيشاوي2مف رسائؿ عممية حيث تقدمت السيدة/ أ
المدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية في  -جادبطمب الموافقة عمى مشاركة السيد د/ رمضاف محمد عبد العظيـ 

البحث المستخمص مف رسالة الدكتوراه لمميندسة / شيماء محمد عمى قنديؿ وذلؾ لما يقدمو مف اسيامات عممية قيمة 
  -لمموضوع البحثي والعممي ليذا البحث وعنواف البحث ىو:

''A fast Techniques to Recognize the Closed Characters in Arabic Handwriting" 

  -وىو مستخرج مف رسالة الدكتوراه والتي عنوانيا:
"Hand Written character recognition on DEEP Learning" 

 . مشاركة د/ رمضاف محمد عبد العظيـ جاد في البحث المذكورحيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
الطمب المقدـ مف السيد د/ عبد العزيز السيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -15

بشأف الموافقة عمى تغيير االجازة الخاصة بسيادتو  المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية –محمد الفقي 
جامعة طوكيو بدولة الياباف لمدة  –ممية لما بعد الدكتوراه بكمية اليندسة عمف مرافؽ لزوجتو بدولة الياباف الى أجازه ميمة 

بقرار مجمس  طبقا لما جاء حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةـ 31/5/0200حتى 1/6/0201عاـ اعتبارا مف 
 القسـ المختص. 

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
الطمب المقدـ مف السيد د/ أحمد محمد بنيو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -16

االلكترونيات واالتصاالت الكيربية والذى يمتمس فيو  الموافقة عمى سفر سيادتو منحة  المدرس بقسـ ىندسة –دياب 
ـ بأف الجية 12/6/0201مقدمة مف جامعة شنزف بدولة الصيف وذلؾ الستكماؿ أبحاث ما بعد الدكتوراه ابتداءا مف 

طبقا لما جاء بقرار  فية بالموافقةحيث أوصت لجنة العالقات الثقاالمانحة لف تتحمؿ قيمة تذاكر السفر او أي نفقات  
 .مجمس القسـ المختص وأف الخطة الدراسية لف تتأثر بسفر سيادتو  

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
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الطمب المقدـ مف السيدة د/ منى مجدى أف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -17
د/ رئيس مجمس القسـ  2المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بطمب الى السيد أ -محمود بدوى

حيث أوصت لجنة ـ في مجاؿ اليوائيات  0201لمموافقة عمى ترشيح سيادتيا لجائزة أفضؿ رسالة عممية ) دكتوراه( لعاـ 
 طبقا لما جاء بقرار مجمس القسـ المختص.  قافية بالموافقةالعالقات الث

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
الطمب المقدـ مف السيد الميندس/ أحمد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -18

د/ رئيس مجمس القسـ  2المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  بطمب الى السيد أ -مصطفى حسف القناوى
ـ في المجاؿ العممي عف رسالة بعنواف)  0201لمموافقة عمى ترشيح سيادتو لجائزة أفضؿ رسالة عممية ) ماجستير( لعاـ 

طبقا لما  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةنظمة الال خطية(  التحكـ التكيفي المعتمد عمى المالحظة الذكي لأل 
 جاء بقرار مجمس القسـ المختص. 

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
الطمب المقدـ مف الميندس/ وليد رمضاف حوث بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والب2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -19

المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشاف مد االجازة الدراسية لمدة عاـ رابع  –سعيد غانـ 
عمى  افقةحيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالمو  ـ ـ ليتسنى لو االستمرار في دراسة الدكتوراه08/10/0201اعتبارا مف 

ـ بمرتب يصرؼ بالداخؿ وذلؾ الستكماؿ 07/10/0201حتى 08/10/0202مد اجازتو الدراسية لمدة عاـ رابع اعتبارا مف 
 الدراسة. 

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
تاريخ  01/1/0201كيفية احتساب الفترة مف ية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -02

المدرس  –ـ تاريخ استالـ العمؿ بالكمية لمدارس / ىاني فتحي موسى عتمـ 31/3/0201انتياء عاـ التدريب حتى 
الفترة مف  عمى احتساب حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةالمساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات 

ـ ) تاريخ استالـ العمؿ بالكمية ( إجازة خاصة بمرتب 31/3/0201ـ ) تاريخ انتياء عاـ التدريب( حتى 01/1/0201
 يصرؼ بالداخؿ طبقا لما جاء بقرار مجمس القسـ المختص . 

 القــــــــرار

 .ةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامع
 

المقاء الذى تـ بيف سفيرنا في الخرطوـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -01
وزيرة التعميـ العالي السودانية حيث تناوؿ المقاء طمب الجانب السوداني عمؿ شركات أكاديمية  –والسيدة انتصار صغييروف 
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الت البحث العممي ونقؿ التكنولوجيا حيث تـ عرض الموضع عمى االقساـ العممية مع الجامعات المصرية خاصة في مجا
  -ووافؽ قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات عمى المقترحات التالية :

 *تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية      * تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه.
 عمى ما جاء بقرار مجمس القسـ المختص.  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة ة والتدريبية.*تبادؿ المنح الدراسي

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
االفادة بإمكانية التعاوف  بيف جامعة المنوفية أف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -00

المكسيكية حيث تـ عرض الموضع عمى االقساـ العممية ووافؽ قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية  Colimaوجامعة 
  -والتحكـ عمى المقترحات التالية :

 ح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه.*تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية      * تخصيص من
 عمى ما جاء بقرار مجمس القسـ المختص.  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة *تبادؿ المنح الدراسية والتدريبية.

 
 القــــــــرار

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

  -علٍب : : دزاسبد ربسعبً 
الموافقة عمى دراسة مادة" تطبيقات التعرؼ  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -1

المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة  -عمى االنماط " في الفصؿ الدراسي الثاني الخاص بالطالبة / سمر فاخر برعي عبد العزيز
 ـ.0202ندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر في العموـ اليندسية بقسـ ى

 رارــــــــــالق

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

 حص ومناقشةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة ف -0
لدرجة ماجستير العمـو اليندسية دورة  يناير  المسجؿ - أمير عزت عمى الرفاعي/  سرسالة الماجستير الخاصة بالميند

 : بعنواف  –ـ 0218
 نظـ القياسات الحيوية القابمة لإللغاء المبنى عمى إشارات ضربات القمب" 

Cancelable Biometric System based ON Electrocardiogram (ECG)Signals" 

حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح المينػػدس المػػذكور درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.

 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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(18) 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3

بقسـ ىندسة المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية  – محمد طارؽ عبد السميع جاد اهللبالطالب / 
 -تشكؿ المجنة مف السادة:ـ ، 0216دورة أكتوبر اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 

 )خارجي( المركز القومي لمبحوث بالقاىرة -بقسـ الحاسبات والنظـأستاذ                   ىبة أحمد نمر     أ.د/ . 1
 ( مف داخؿ القسـ)  اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة مبروؾ شرؼ                 محمد أ.د/ . 0
 القسـ( خارج)مف  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ متفرغ أستاذ محمود الربيعي                السيدأ.د/ . 3
 (مف داخؿ القسـبقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ) متفرغأستاذ محمد ابو زيد صادؽ البوراني      د/2أ. 4
 ( عف لجنة االشراؼبقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) ساعدم أستاذغادة محمد عبد الستار النبي         .د/ .5

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور بناءًا عمى 
 توصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ.
 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة.تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور مس بالموافقةعمى أوصى المج
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -4

بقسـ ىندسة ي العموـ اليندسية لدرجة دكتور الفمسفة ف ةالمسجم – بيداء مرتضى زكى ابو الحسف/  ةبالطالب
 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة:0216دورة أكتوبر اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 جامعة عيف شمس )خارجي( –بكمية اليندسة  متفرغ أستاذ عبد الحميـ عبد النبي ذكرى         أ.د/ . 1
 ( مف داخؿ القسـ)  واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات قسـ ىندسة أستاذ متفرغ بد الدكاني                إبراىيـ محمأ.د/ . 0
 القسـ( خارج)مف  ىندسة وعمـو الحاسباتبقسـ متفرغ أستاذ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ            أ.د/ . 3
 (عف لجنة االشراؼ)واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات متفرغ أستاذ السيد محمود الربيعى                د/2أ. 4
 )مف داخؿ القسـ ( واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات  "استاذ مساعد غأستاذ متفر أحمد ابراىيـ بينسى                   د/ .5

عمى بناءًا  ةالمذكور  ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب
 واالتصاالت الكيربية.توصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 

 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة. ةالمذكور  ةتشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب ىأوصى المجمس بالموافقة عم
 
شكيؿ لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ت -5

المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية   – طارؽ رجب اميف خميفةالخاصة بالميندس /  الدكتوراهرسالة 
) تطوير حاكمات غيمية  -ـ في موضوع :0216أكتوبردورة والتحكـ والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية 

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:الشبكية الالخطية لنظـ التحكـ  0-مف النوع 
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 الوظيفة االسـ ـ
 القاىرة )خارجي( -جامعة –استاذ متفرغ بقسـ اليندسة الكيربية  حسف طاىر درةأ.د/  1
 (داخمىأستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  ) أ.د/ حمدي عمى أحمد عوض 0
 )عف لجنة االشراؼ(ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ بقسـ  بو زيد البروانى أ.د/ محمد أ 3

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

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

 ويرفع لمجامعة.الخاصة بالطالب المذكور والمناقشة   الفحصتشكيؿ لجنة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة  -6
 –المسجمة لدرجة ماجستير في العمـو اليندسية   – إيماف مصطفى ابراىيـ عثماف/  ةالخاصة بالميندس راهالدكتو رسالة 

) معالجة ظاىرة اشواش في نظاـ  -ـ في موضوع :0211أكتوبردورة تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 
( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف ت الذكيةمحرؾ تيار مستمر مدار بدوائر الكترونيات القدرة باستخداـ الحاكما

  -السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 عيف شمس ) ممتحف خارجي( –جامعة –استاذ متفرغ بقسـ ىندسة الحاسبات والنظـ بكمية اليندسة  جماؿ الديف محمد عمىأ.د/  1

 عف لجنة االشراؼ(اعية والتحكـ  )أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصن .د/ عبد العظيـ صبيح ابراىيـأ 0
 (عف لجنة االشراؼ)ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ متفرغ أستاذ  أ.د/ بالؿ أحمد ابو ظالـ  3

 أستاذ متفرغ  بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )ممتحف داخمى( أ.د/ جمعة زكى الفار 4

 .الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةموافقة عمى تشكيؿ لجنة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بال
 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة. ةالمذكور  ةالخاصة بالطالبوالمناقشة  الفحصتشكيؿ لجنة  ىبالموافقة عمأوصى المجمس 
 

 الخاصةعمى تسجيؿ نقطة البحث  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة -7
المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات –بالطالب/ كامؿ سمير جرجس كامؿ 

 :( بعنوافـ )بنظاـ الساعات المعتمدة0219الصناعية والتحكـ )ىندسة التحكـ والنظـ( دورة يناير 

 التحكـ المتيف فى المفاعالت النووية "" 
" Robust Control of the Nuclear Reactors " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

 الوظيفة االسـ ـ
 (عف لجنة االشراؼ)ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ  متفرغ أستاذ  د/ بالؿ أحمد ابو ظالـ2أ 1

 لذرية ىيئة الطاقة ا -أستاذ مساعد بمركز البحوث النووية د./ محمد السيد محمد الطوخي 0
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  / عصاـ نبيؿ احمد عبد العزيز2د 3

 .تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة.وث عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبح أوصى المجمس بالموافقة
 
 الخاصةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث  -8

والمقيد لدرجة دكتور  -المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ –بالطالب/ كيرلس رفعت ناشد حنا 
 ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( بعنواف :0218يندسية  ) ىندسة التحكـ والنظـ ( دورة ينايرالفمسفة فى العموـ ال

 تطوير حاكـ ذكى ألنظمة التبديؿ الديناميكية  " " 
" Development of Intelligent Controller for Switched Dynamical Systems   " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دي محمد السيد أ.د/ محمد حم 1
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د./ سامح عبد الحميـ محمد 0

 .تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  افقةأوصى المجمس بالمو 
 الخاصةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث  -9

بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات   العمـو اليندسية يالمقيد لدرجة دكتور الفمسفة ف –بالطالب/ أحمد فاروؽ ابراىيـ جعفر 
 ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( بعنواف :0218)عموـ الحاسب ( دورة يناير

 تحسيف إطار عمؿ المقررات اليائمة المفتوحة عبر االنترنت باستخداـ تقنيات التعمـ اآللي  " " 
" Enhancement of Massive Open Online Coures Framework Using Machine Learning 

Techniques   " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أ.د/ نواؿ احمد الفيشاوى  1
 تمعيد بحوث االلكترونيا -استاذ بقسـ بحوث المعموماتية د/ ىبو كماؿ اصالف2أ 0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 لحاسباتاستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ ا / محمد عبد الحميد الرشيدى2د 3

 .تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 رارــــــــــالق

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

البحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و  -12
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  -أحمد محمد عبد العظيـ غزية/  بالطالبالخاصة  الدكتوراهرسالة 

 بعنواف :  –ـ 0210دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  دورة أكتوبر المسجؿ لدرجة و 

 "تخراج المفاىيـ مف ممفات الوسائط المتعددة " اس
  ِExtracting Concepts From Multimedia Documents 

مػنح الطالػب المػذكور درجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية تخصػص حيث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى 
 .ىندسة وعموـ الحاسبات

 رارــــــــــالق

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة  -11
العمـو اليندسية  دكتور الفمسفة فيالمسجؿ لدرجة  -أمانى سمير صابر حسف/  بالميندسةالخاصة  الدكتوراهرسالة 

 بعنواف :  –ـ 0217بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  دورة يناير

 "" تحميؿ االعتمادية وتحسينيا لنظاـ الحماية لممفاعؿ النووي 
 ٌِReliability Analysis and Improvement For the Nuclear Reactor Protection System" 

منح الميندسة المذكورة درجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية تخصػص حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 .ىندسة وعموـ الحاسبات

 رارــــــــــالق

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

بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث  -10
دكتور الفمسفة في العموـ المسجؿ لدرجة  -سامية محمد محمد عبد الحميـ/  بالميندسةالخاصة  الدكتوراهرسالة 

 بعنواف :  –ـ 0216اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  دورة يناير

 س التعمـ العميؽ" " تصنيؼ سالسؿ الحمض النووى عمى اسا
Classification of DNA Sequences Based on Deep Learning" 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

منح الميندسة المذكورة درجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية تخصػص حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 .واالتصاالت الكيربية تىندسة اإللكترونيا

 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  وافقةأوصى المجمس بالم
 

الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسة/  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -13
يات واالتصاالت الكيربية دورة المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترون –مروة محمد صالح آزار 

بتوصية مجمس القسـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ  ءـ بناءًا عمى ما جا0212
 الميندسة المذكورة .

 رارــــــــــالق

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

الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندس/  رة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذك -14
المسجؿ لدرجة الماجستير فى العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –محمود سعيد الحمفاوى 

القسـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء بتوصية مجمس  ءـ بناءًا عمى ما جا0211دورة أكتوبر
 تسجيؿ الميندس المذكور .

 رارــــــــــالق

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

الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسة/  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -15
المسجمة لدرجة ماجستير فى العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –ضحى حسيف كامؿ جوىر 

بتوصية مجمس القسـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة  ءـ بناءًا عمى ما جا0210الكيربية دورة أكتوبر
 ندسة المذكورة .عمى إلغاء تسجيؿ المي

 رارــــــــــالق

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

الموافقة عمى ايقاؼ تسجيؿ )عاـ أوؿ(  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -16
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة فى  العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعموـ  –لمميندسة / نرميف جماؿ رزؽ احمد 

ـ وذلؾ نظرًا لرعاية طفمتيا عف العاـ 0217دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –الحاسبات
 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .0202/0201الجامعي 

 رارــــــــــالق

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

/  مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -17
ندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت المسجمة لدرجة ماجستير فى العمـو الي –رانيا عبد الرازؽ عبد ربة بكر 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ 0216الكيربية الحاؽ بدورة أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0202/0201الجامعي 

 رارــــــــــالق

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تعديؿ فى لجنة االشراؼ  -18
الى  –ناعية والتحكـ   مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الص –/ صالح احمد حممى عبد اهلل الدكتورباضافة اسـ السيد 

المسجمة لدرجة الماجستير في –لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / أمؿ السيد ابراىيـ الجزار  
العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  دورة 

 اإلشراؼ كالتالي :ـ لتصبح لجنة 0214أكتوبر 

 ة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ متفرغ بقسـ ىندس          أ.د/ بالؿ أحمد ابو ظالـ                -1
 ة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ بقسـ ىندس                د/ محمد حمدى محمد السيد      -0
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ.           د/ صالح احمد حممى عبد اهلل          -3

مدرس بقسـ  –صالح احمد حممى عبد اهلل  / الدكتورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إضافة اسـ السيد 
المذكورة وذلؾ الى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة  –ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  

 . لحاجة البحث لمجيودات سيادتو
 رارــــــــــالق

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

الطمب المقدـ مف الطالب / ابراىيـ عبد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -19
فتاح محمد ابراىيـ المقيد بتمييدي ماجستير قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى إضافة ال

ـ وذلؾ 0202/0201، مادتى )نظـ االتصاالت المتقدمة( و مادة )نظـ التعديؿ الرقمي( فى الفصؿ الدراسى الثاني لمعاـ
االمتحاف فى الفصؿ الدراسى االوؿ حيث أوصت لجنة الدراسات  نظرا لظروؼ مرض والدتو حيث لـ يتمكف مف حضور

 العميا بالموافقة .

 رارــــــــــالق

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

 

مقدـ مف الطالبة / منى عمى الطمب الد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
محمد بربار بشأف الموافقة عمى حذؼ و إضافة حذؼ مادة)المعالجات التوافقية  لالشارات وتطبيقاتيا( واضافة مادة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

)معالجة الصور( وحذؼ ) معالجة االشارات الكالمية( واضافة مادة ) نظـ التشفير والحماية الحديثة( فى الفصؿ الدراسى 
 ـ  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .0202ـ حيث أنيا مقيدة بدورة أكتوبر 0202/0201، الثاني لمعاـ

 رارــــــــــالق

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

الطمب المقدـ مف الطالبة / جياد جاد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
زيداف اليمباوى المقيدة بتمييدى ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير 

ـ بشأف الموافقة عمى حذؼ و إضافة مواد خاصة بالطالبة حذؼ مادة)التحكـ باستخداـ المنطؽ 0201
الى الفصؿ  ACD618دراسى االوؿ واضافة مادة )موضوعات مختارة فى التحكـ (مف الفصؿ ال ACD616اليالمى(

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .الدراسى االوؿ 

 رارــــــــــالق

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

الطمب المقدـ مف الطالبة / بسمة طمعت وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
عبد اهلل انور محمد ى المقيدة بتمييدى ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة 

لتحكـ فى العمميات ـ بشأف الموافقة عمى حذؼ و إضافة مواد خاصة بالطالبة حذؼ مادة)ا0202أكتوبر 
مف الفصؿ الدراسي الثاني واضافة مادة )موضوعات مختارة فى االلكترونيات الصناعية  ACD612العشوائية(

)ACD626  لجنة الدراسات العميا بالموافقة حيث أوصتالى الفصؿ الدراسي الثاني. 

 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة.العميا والبحوث  عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات أوصى المجمس بالموافقة
الطمب المقدـ مف الطالبة / سمر فاخر د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -03

العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  فيعبد العزيز المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة  برعي
 .ـ بشأف الموافقة عمى حذؼ و إضافة مواد خاصة بالطالبة0202أكتوبر 
 نظـ االتصاالت مف الفصؿ الدراسي الثاني. فيتطبيقات الشبكات العصبية  :حذؼ مادة 

 انتشار الموجات الكيرومغناطيسية الى الفصؿ الدراسي الثاني :واضاؼ مادة 
 الدراسي الثاني.حذؼ مادة : تحميؿ أداء نظـ االتصاالت المتقدمة مف الفصؿ 

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة. واضافة مادة: الرياضيات المتقطعة وتطبيقاتيا الى الفصؿ الدراسي الثاني
 رارــــــــــالق

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

ضافة مواد الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-04 الموافقة عمى حذؼ وا 
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  -بالطالبة / سارة سعيد عبد النور عبد الحؽ 

ضافة مواد :0202واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر   ـ لحذؼ وا 
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(05) 

 ادة : تحميؿ وتصميـ نظـ التشفير مف الفصؿ الدراسي الثاني .حذؼ م

 إضافة مادة : تطبيقات إلكترونيات الكـ إلى الفصؿ الدراسي الثاني .

 حذؼ مادة : تحميؿ أداء شبكات الحاسبات الالسمكية مف الفصؿ الدراسي الثاني .

 سي الثاني .إضافة مادة : تحميؿ أداء شبكات الحاسبات البصرية إلى الفصؿ الدرا

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .
 رارــــــــــالق

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

 
ضافة مو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-05 اد الخاصة الموافقة عمى حذؼ وا 

المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  -بالطالبة / ايماف محسف احمد الجماؿ 
ضافة مواد :0202واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر   ـ لحذؼ وا 

 حذؼ مادة : التقنيات المتقدمة لمعالجة الصور مف الفصؿ الدراسي الثاني .

 تحميؿ أداء شبكات الحاسبات البصرية إلى الفصؿ الدراسي الثاني . إضافة مادة :

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .
 رارــــــــــالق

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

ضافة مواد الخاصة ات العميا والبحوث بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراس2المذكرة المقدمة مف السيد أ-06 الموافقة عمى حذؼ وا 
المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  -بالطالب / عبد الرحمف احمد محمد دسوقي 

ضافة مواد :0202واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر   ـ لحذؼ وا 
 التصاالت مف الفصؿ الدراسي الثاني .تحميؿ وتصميـ دوائر احذؼ مادة : 

 انتشار الموجات الكيرومغناطيسية إلى الفصؿ الدراسي الثاني .إضافة مادة : 

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .
 رارــــــــــالق

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

الموافقة عمى التقارير النصؼ السنوية د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2ذكرة المقدمة مف السيد أالم-07
( أوليـ ـ/ سموى سعيد عمي السيد ، وآخرىـ ـ / نرميف جماؿ 15لطالب الدكتوراه بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وعددىـ )

 وافقة عمى ما بالتقارير السنوية .رزؽ احمد ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالم

 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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(06) 

الموافقة عمى التقارير النصؼ السنوية د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-08
( أوليـ ـ/ محمد فتحي أبو العال ، وآخرىـ ـ / ىناء ابراىيـ 15تير بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وعددىـ )لطالب الماجس

 ابراىيـ الديب ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير النصؼ سنوية .

 رارــــــــــالق

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

 الموافقة عمى التقارير النصؼ السنويةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-09

لطالب المسجميف لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي   
( أوليـ ـ/ مصطفى احمد السيد ، وآخرىـ ـ / محمود سعيد الحمفاوي ، حيث أوصت لجنة 66( وعددىـ )0202/0201)

 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير النصؼ سنوية .

 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
الموافقة عمى التقارير النصؼ السنوية د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-32

( أوليـ ـ/ 41( وعددىـ )0202/0201لطالب الدكتوراه بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي )
يدي احمد عمي محمد الضوي ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى فاطمة سامي سعيد عبد اهلل ، وآخرىـ ـ / ىا

 ما جاء بالتقارير السنوية .

 رارــــــــــالق

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

 

 –ميا والبحوث بشأف اعتماد نتيجة الدراسات العميا )دبمـو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات الع2المذكرة المقدمة مف السيد أ-31
 ـ( .0202/0201دكتوراه( جميع األقساـ العممية لمعاـ الجامعي ) –ماجستير 

 القرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
  -اللجبى::  عبشساً 

الموافؽ  الثالثاء( المنعقدة يـو الثامنةالجمسة واالتصاالت الكيربية )ندسة اإللكترونيات محضر اجتماع مجمس قسـ ى -1

 ـ .6/4/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .18/4/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ الثامنةالجمسة محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب )  -2

 القــــــــرار

 ما.أحيط المجمس عم
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(07) 

 ـ .11/4/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ الثامنةالجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) -3

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 .ـ11/4/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ الثامنةالجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) -4

 ارالقــــــــر

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ.01/4/0201الموافؽ  االربعاء( المنعقدة يوـ الثامنةمحضر اجتماع لجنة وحدة توكيد الجودة )الجمسة  -5

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
الموافؽ  االحد( المنعقدة يـو الثامنةالجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) -6

 .ـ11/4/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.

 ـ.18/4/0201الموافؽ يوـ االحد ( المنعقدة الثامنة)الجمسة  المكتبةمحضر اجتماع لجنة  -7

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 ـ.18/4/0201الموافؽ يوـ الثالثاء ( المنعقدة الثامنة)الجمسة  الدراسات العميا والبحوث لجنة محضر اجتماع -8

 ــــــــرارالق

 أحيط المجمس عمما.
 

 . ـ18/4/0201الموافؽ يوـ األحد ( المنعقدة الثامنة)الجمسة  لجنة العالقات الثقافية والبحوثمحضر اجتماع  -9

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 .ـ18/4/0201ؽ الموافيوـ األحد ( المنعقدة الثامنة)الجمسة  لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتماع  -11

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

( المنعقدة يـو األحد الموافؽ الثامنةالجمسة المجنة التنسيقية لمبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة ) ضر اجتماعمح -11
 .ـ05/4/0201
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 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 -: هب ٌسزجد هي أعوبل : عشس الحبدي
 ة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشةالمذكرة المقدم -1

لدرجة ماجستير العموـ اليندسية دورة  يناير  ةالمسجم - عزة رمضاف عبده دندوح/  سةرسالة الماجستير الخاصة بالميند
 : بعنواف  –ـ 0216

 لمنقؿ االمف لمصور"  إضافة العالمات المائية لمصور المشفرة
 ًِWatermarking of Encrypted Images for Secure Image Communication"" 

درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  ةالمػػذكور  ةحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح الميندسػػ
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.

 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة. درجة ماجستير ةالمذكور  ةمنح الميندس بالموافقة عمى أوصى المجمس
ىندسة وعمـو الحاسب بشأف الطمب المقدـ مف السيد الميندس/ احمد  د/  زئٍس هجلس قسن2الوقدم هي السٍدأالكزبة -0

الى  18/5/0201رة مف حمدي احمد عرفة المدرس المساعد بالقسـ عمى اشتركة في مؤتمر عمـ الراديو الذى سيعقد فى الفت
جنيو حيث أف لو 1922بجامعة المنصورة بكمية اليندسة عمى أف تتحمؿ الكمية رسـو االشتراؾ لمبحث وقدرىا  02/5/0201

 بحث تـ قبولو بالمؤتمر ومرفؽ البريد االلكتروني وكذلؾ صورة مف ايصاؿ الدفع. 
 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة
الفيزيقػا والرياضػيات بشػأف الطمػب المقػدـ مػف السػيد الػدكتور / ياسػر صػالح  د/  زئٍس هجلس قسمن2الكزبة الوقدم هي السٍدأ -3

( حيث انو تػـ تجديػد 0200-0201حامد حسنيف بشأف الموافقة عمى تجديد اعارتو الى المممكة العربية السعودية لمعاـ الثامف )
 جامعة الطائؼ بالمممكة العربية السعودية ومرفؽ طيو افادة تجديد التعاقد.  –التعاقد معو مف قبؿ كمية العموـ 

 رارــــــــــالق

   ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة
الفيزيقػا والرياضػيات بشػأف الطمػب المقػدـ مػف السػيد الػدكتور / محمػود شػبؿ  د/  زئٍس هجلس قسمن2الكزبة الوقدم هي السٍدأ -4

( حيث انو تـ تجديػد 0200-0201موافقة عمى تجديد اعارتو الى المممكة العربية السعودية لمعاـ الثامف )بشأف ال يمحمد حجاز 
 جامعة الطائؼ بالمممكة العربية السعودية ومرفؽ طيو افادة تجديد التعاقد.  –التعاقد معو مف قبؿ كمية العموـ 

 رارــــــــــالق

 ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة
 

األسمزبذ  عمبدل عجمد الوسمٍل صملٍتد/ 2لسمٍد أل عضٌْخ هجلس الكلٍخد/ عوٍد الكلٍخ ثشأى اًزِبء 2الوركسح الوقدهخ هي السٍد أ -5

، لمرا م 31/5/0201الوزفسغ ثقسمن ٌُدسمخ اكلكزسًٍّمبد ّاالرصمبالد الكِسثٍمخ حٍمي رٌزِمً عضمٌْخ سمٍبدرَ ثوجلمس الكلٍمخ فمً 

األسممزبذ الوزفممسغ ثقسممن ٌُدسممخ اكلكزسًٍّممبد ّاالرصممبالد الكِسثٍممخ  –اثممساٍُن هحوممْد  ًزشممسب ثزسشممٍل السممٍد أ.د / عجممد العصٌممص

 لعضٌْخ هجلس الكلٍخ لودح عبم .

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/5/0201 لتاسعةاالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

صػػميب  عػادؿ عبػد المسػيحد/ 2السػيد أمػف بػداًل  محمػودعبػد العزيػز ابػػراىيـ د/ 2أوصػى المجمػس بالموافقػة عمػى ترشػيح السػيد أ
 ويرفع لمجامعة .اـ لمدة علعضوية مجمس الكمية 

 ًِ هسبء الثبًٍخاًزِى االجزوبع حٍي كبًذ السبعخ 
 خـــد الكلٍــعوٍ   س                                 ــي الوجلــأهٍ      

 

 

 

   ٍأٌوي السٍد أحود السٍد عوٍسد/  أ.                     د. /  أحود ًجٍَ شكً زاشد


