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 جتماع مجمس الكميةمحضر ا

 .ـ4/4/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { الثامنة} الجمسة                           
م ّفى حوبم السبعت الحبدٌت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكلٍت 4/4/0201اًَ فً ٌْم االحد الوْافق 

 عوٍد الكلٍت ( ) أٌوي السٍد أحود السٍد عوٍرٍبرئبست السٍد األسخبذ الدكخْر/ 

 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

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

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 11

 استاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ حسف محمد عبد الحافظ2أ 10

 فرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـاالستاذ المت أ.د / محمد عبد العظيـ البرديني 13

 األستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب( أ.د/ محمد أبو زيد البرواني 14

 االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وداد عبد المنعـ الجناينى  15

 ة المساعديف )بالتناوب(أقدـ األساتذ  د./ أحمد نبيو زكي راشد 16

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. / زياد محمد الصغير طو 17

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 18

 تغيب عف الحضور

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

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

 تولى سكرتارية الجمسةت

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

 "االجتماع   "          / رئيس المجمس د وبدأ السيد أ.
 

  فيؽ داعيا اهلل سبحانو وتعالى أف يوفؽ الجميع إلى صالح األعماؿ .رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التو 

 
 -: الوصبدقبث :أّالً 

 . ـ7/3/0201 ( المنعقدة بتاريخ السابعة المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )
 
 

 -هْضْعبث ببلخفٌْض :ثبًٍبً : 
لصناعية والتحكـ بشأف الطمب المقدـ مف السيد المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات ا -1

استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ لمموافقة عمى انتداب سيادتو  –الدكتور / طارؽ احمد محمود 
الشيخ زايد لمتدريس بكمية اليندسة والعموـ التطبيقية بجامعة النيؿ بواقع يـو واحد اسبوعيًا بمقر الجامعة الرئيسي بمدينة 

ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 31/7/0201ـ حتى 1/3/0201خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني ابتداء مف 
الخميس ( خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني ابتداء  –الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى انتداب سيادتو بواقع ) يـو واحد اسبوعيًا 

 ـ .31/7/0201ـ حتى 1/3/0201مف 
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / عميد المعيد العالي لميندسة اإللكترونية ببمبيس بشأف الموافقة عمى انتداب السيد د./   -0
مبيس بواقع يوـ واحد أسبوعيًا خالؿ الفصؿ بب –عبد الفتاح عبد الغني سعد لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة اإللكترونية 

 ـ .0202/0201الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

يربية مدرس مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الك –المذكرة المقدمة مف السيد ـ. / كيرلس فؤاد لبيب يوسؼ   -3
بشأف الموافقة عمى منحو اجازة دراسية وذلؾ لدراسة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لو مف الجامعة المصرية اليابانية لمعموـ 

( والذي 0201جميورية مصر العربية ، حيث تـ قبولو في الفصؿ الدراسي )ربيع  –والتكنولوجيا بمحافظة االسكندرية 
استاذ بقسـ اإللكترونيات  –ـ ، مع التفضؿ بترشيح أ.د/ منى محمد صبري شقير 08/3/0201سيبدأ يـو األحد الموافؽ 

 واالتصاالت الكيربية مشرفًا مف الكمية .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

رغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / عبد الناصر عبد الجواد محمد االستاذ المتف  -4
الشرقية ( لمعمؿ عميدًا  –الكيربية بشأف الموافقة عمى تجديد االعارة داخميا لممعيد العالي لميندسة اإللكترونية ) بمبيس 

 لممعيد .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
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(4) 

د د. / احمد سعد الكوراني مصطفى االستاذ المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت المذكرة المقدمة مف السي  -5
الشرقية (  –الكيربية بشأف الموافقة عمى تجديد االعارة داخميا لمعاـ الخامس لممعيد العالي لميندسة اإللكترونية ) بمبيس 

 لمعمؿ استاذ مساعد بقسـ ىندسة االتصاالت واإللكترونيات .
 ـــــــرارالقـ

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 -هْضْعبث لإلحبطت :ثبلثبً : 
الكتاب الوارد مف السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب بشأف ضرورة إرساؿ ممخص توصيؼ لمبرامج  -1

 الخاصة .
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
 

 -: عبث اللجٌت الخٌسٍقٍتهْضْ:  رابعبً 
  -الكتاب الوارد وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الطمبات المقدمة العتماد كؿ مف : -1

 آليات تقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ 
 . وافقةمعيار االرشاد األكاديمي والداعـ الطالبي المستخدـ في تقييـ االداء حيث أوصت المجنة التنسيقية بالم

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .
 

الكتاب الوارد وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف اعتماد أعماؿ الجودة التالية لبرنامج ىندسة االتصاالت  -0
  -والشبكات:

سياسة التعامؿ مع المشكالت حيث أوصت المجنة التنسيقية  -مميزة لمبرنامجالسمات ال -*الخطة االستراتيجية لمبرنامج
 بالموافقة.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .
 

ء االمتحاف النيائي لمفصؿ الكتاب الوارد وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى اعذار الطالب عف أدا -3
 -1 -ـ ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا وىـ عمى النحو االتي :0202/0201الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي 

( وذلؾ بسبب ظروفو المرضية حيث أحضر الطالب 1( في مقرر فيزياء )2أحمد شحتو صابر بيومي المقيد بالمستوى )
 د بذلؾ. التقرير الطبي الذى يفي

قوى واالت كيربية وذلؾ ألصابتو بكورونا في  -( في مقرري تحميؿ إشارات0عادؿ فتحي عبد العظيـ المقيد بالمستوى ) -0
 فترة انعقاد االمتحانيف.

 ( وذلؾ بسبب إصابتو بكورنا 1( في مقرر مادة اختياري)3عمر محمد الشرقاوي المقيد بالمستوى ) -3
 بالموافقة بقبوؿ االعذار ويرصد ليـ غير مكتمؿ . حيث أوصت المجنة التنسيقية

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .
 -شئْى أعضبء ٍُئت الخدرٌس ::  خبهسبً 
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(5) 

د حمدي عبد المطيؼ السيد الميندس / احم المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف -1
حيث أنو كاف الجرواني المعيد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ 

 .بالقسـ ومحسنا في أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو  معيدممتـز في عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة 

 القــــــــرار

 وافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالم
 

السيد الميندس / احمد مصطفى حسف القناوي  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف -0
حيث أنو كاف ممتـز في المعيد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ 

 .بالقسـ ومحسنا في أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو  معيدو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة عمم

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

 -: شئْى الخعلٍن ّالطالة:  سبدسبً 
تصويب اسـ الخريج ميندس / احمد قرني  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

عجمي عبد الحميد إلى / احمد عبد الرحمف عجمي عبد الحميد ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة 
 ي عبد الحميد إلى / احمد عبد الرحمف عجمي عبد الحميد .عمى تصويب اسـ الميندس مف / احمد قرني عجم

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

الخطاب المقدـ مف أ.د / محمد سيد محمد و د.  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
ـ بالفرقة 0202/0201حمد يحيي عزت عثماف المقيد بالكمية بالعاـ الجامعي / ىاني احمد الجوىري بشأف الطالب / ا

درجو  75( لممرة الثانية وحصؿ عمى 6الثالثة حاسبات والموضح بو أف الطالب المذكور قد تقدـ ببحث في مقرر )رياضة
نية لمتأكد مف نتيجة الطالب بو ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بمخاطبة السيد أ.د / رئيس كنتروؿ الفرقة الثا

. 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

تحديد األعداد المقترح قبوليا بالكمية في العاـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
 والطالب بأف األعداد المقترحة عمى النحو التالي :ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ 0201/0200الجامعي القادـ 

 العدد المقترح الفئة ـ
 طالب وطالبة 0222 ثانوية عامة عممي رياضة 1
 دبمػػػػػػػػػػػػػػػوـ المعاىػػػػػػػػػػػػػػػد والمػػػػػػػػػػػػػػػدارس الفنيػػػػػػػػػػػػػػػة والصػػػػػػػػػػػػػػػناعية " 0

 نظاـ الخمس سنوات" 
 طالب وطالبة 022

 طالب وطالبة 022 فني صناعي أجيزة طبية "نظاـ الخمس سنوات" 3
 طالب وطالبة 52 الب وافديفط 4
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(6) 

 طالب وطالبة 022 ثانوية معادلة / أجنبية 5
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

إيقاؼ قيد الطالب / أحمد ميدي عطية الباجوري  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
ـ بسبب التجنيد ، 0202/0201ثانية وحالتو باؽ فصؿ أوؿ وفرصة أولى فصؿ ثاني في العاـ الجامعي والمقيد بالفرقة ال

حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب / أحمد ميدي عطية الباجوري والمقيد بالفرقة 
ـ لحيف تحديد موقفو مف التجنيد 0202/0201معي الثانية وحالتو باؽ فصؿ أوؿ وفرصة أولى فصؿ ثاني في العاـ الجا

. 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

إيقاؼ قيد الطالب / محمود عبد المنعـ عبد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
ـ بسبب التجنيد ، حيث 0202/0201و فرصة ثالثة في العاـ الجامعي المجيد ابو يوسؼ والمقيد بالفرقة الثانية وحالت

أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب / محمود عبد المنعـ عبد المجيد ابو يوسؼ والمقيد 
 يد.ـ لحيف تحديد موقفو مف التجن0202/0201بالفرقة الثانية وحالتو فرصة ثالثة في العاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر المرضي األوؿ عف دخوؿ امتحاف مادة 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
ـ 0202/0201اـ الجامعي )نظرية المجاالت االستاتيكية( لمطالبة / أسماء جماؿ فاروؽ رزؽ المقيدة بالفرقة الثانية لمع

، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي األوؿ لمطالبة / أسماء جماؿ فاروؽ رزؽ 
 دة )نظرية المجاالت االستاتيكية( عف الفصؿ الدراسي األوؿ .عف دخوؿ امتحاف ما

 القــــــــرار

 ة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامع
 

محمود خالد /  لمطالبد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر المرضي األوؿ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
ـ عف دخوؿ امتحاف الفصؿ 0202/0201األولى وحالتو باؽ لمعاـ الجامعي بالفرقة  محمود خالد محجوب المقيد

ئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي األوؿ حيث أوصت لجنة شالدراسي االوؿ نظرا لظروفو المرضية 
 .المذكور/ لمطالب

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر المرضي األوؿ عف دخوؿ امتحاف مادتي 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
المقيد بالفرقة االولى لمعاـ الجامعي مد عبد الباسط عبد العزيز طبازه (( لمطالب / أح3اء )(،فيزي3)رياضة )
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 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

ـ ،وحالتو منقوؿ حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي األوؿ 0202/0201
 المرضية.( نظرا لظروفو 3(،فيزياء )3رياضة )لمطالب / المذكور عف دخوؿ امتحاف مادتي )

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

د/ نائب رئيس الجامعة لشئوف 2كتاب السيد أ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -9
تدريس المقررات المستوفاة  التعميـ والطالب بشأف توجيو الشكر واالمتناف لمسادة أعضاء ىيئة التدريس القائميف عمى

 الداخمية بكميتنا . ةلنسبو التعمـ عف بعد المقررة بالالئح

 القــــــــرار

 . عمماً مجمس  أحيط
 

د/ نائب رئيس الجامعة لشئوف 2كتاب السيد أ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ  -12
اسباب عدـ استيفاء النسبة المقررة لمتعمـ عف بعد لكؿ مقرر مف المقررات الموضحة التعميـ والطالب بشأف االفادة عف 

 بإحاطة األقساـ.  حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالخطاب المرفؽ .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

اقتراح زيادة مدة التدريب الصيفي لطالب  يـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعم2الكتاب المقدـ مف السيد أ  -11
 بالموافقة . حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالبأسابيع  6أسابيع الى  4الفرقة اإلعدادي واالولى والثانية مف 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

اف الطالب / مصطفى أحمد يوسؼ أحمد ىنديو ية لشئوف التعميـ والطالب بشد/ وكيؿ الكم2الكتاب المقدـ مف السيد أ  -10
ـ بعد دراسة حالة الطالب تبيف أف الطالب 0219/0202المفصوؿ نيائيا الستنفاذ عدد مرات الرسوب بالفرقة اإلعدادي 

لب والذى يبيف ـ ونظرا لمتقرير الطبي الوارد مف الجامعة عف حالة الطا0219/0202ـ ،0218/0219رسب في عامي 
ـ ويحتاج الى العالج 0219/0202ـ ،0218/0219أف الطالب يعانى مف حالة اكتئاب نفسى مزمف وذلؾ عف عامي 
ـ عمى عدـ النظر في االعذار التي تقدـ  9/0/0211والمتابعة المستمرة وحيث ينص قرار مجمس التعميـ بجمستو بتاريخ 

ـ فاف الطالب لـ يحضر 0202/0201قيده العاـ الجامعي  ة عادعف سنوات سابقة وأنو في حالة قبوؿ الطالب ال
( 6المقررات الدراسية التي رسب فييا في الفصؿ الدراسي االوؿ ومف ثـ يكوف الطالب راسب في العاـ الدراسي في عدد)

ع الى مجمس مقررات بالفصؿ الدراسي األوؿ فقط لذا توصى لجنة شئوف التعميـ والطالب بعدـ قيد الطالب ورفع الموضو 
 الكمية التخاذ الرأي النيائي. 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

اف ايقاؼ قيد الطالب / صييب محمود السيد دياب د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش2الكتاب المقدـ مف السيد أ  -13
ـ 0202/0201الحاسبات في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي الغريني المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة وعمـو 

 وحالتو) منقوؿ ( بسبب التجنيد. 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

اف العذر المرضى الرابع عف دخوؿ امتحانات د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش2الكتاب المقدـ مف السيد أ  -14
ـ لمطالب / ىاني محمد عبد المعز عبد العزيز اليو المقيد 0202/0201صؿ الدراسي األوؿ عف العاـ الجامعي الف

بالفرقة الثانية وحالتو فرصة ثالثة وأخيرة يمتمس فيو االعتذار عف دخوؿ االمتحاف بسبب تحويمة لإلدارة الطبية وبتوقيع 
 ـ .01/3/0201ـ وحتى 6/3/0201ة مرضى مف الكشؼ الطبي وجد أنو يعانى مف كورونا ويحتاج اجاز 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

ف الموافقة عمى الترخيص لطالب الفرص مف الخارج بدخوؿ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأالكتاب الوارد   -15
االمتحاف مف الخارج عمما بأف الطالب قاـ بسداد  ـ حيث  أف الطالب لو حؽ0202/0201االمتحانات لمعاـ الجامعي 

الرسـو الخاصة بذلؾ وىو الطالب / محمد عفيفي رجب عبد الخالؽ الفرقة الثالثة حاسبات فرصة ) أولى ( حيث أف 
 الطالب تقدـ بالطمب بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 -الجْدة ::  ببعبً س

دمج ما تـ اعداده مف مواضيع خاصة بالخطة  الدكتور/ المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأفالكتاب المقدـ مف السيد  -1
 االستراتيجية.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
أف العضو المسؤوؿ عف أعماؿ الجودة داخؿ الدكتور/ المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشالكتاب المقدـ مف السيد  -0

 الكنتروالت.
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 
الدكتور/ المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف تشكيؿ احدى عشر لجنة بقسـ ىندسة الكتاب المقدـ مف السيد  -3

سية والداعمة لمعايير الجودة وتحقيؽ الفاعمية التعميمية وفقا اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية الستكماؿ الوثائؽ االسا
 لممعايير االكاديمية والتي تضمف التحسيف المستمر لمجودة. 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
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(9) 

 
ج ىندسة االتصاالت الدكتور/ المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف تشكيؿ ستة لجاف ببرنامالكتاب المقدـ مف السيد  -4

والشبكات الستكماؿ الوثائؽ االساسية والداعمة لمعايير الجودة وتحقيؽ الفاعمية التعميمية وفقا لممعايير القياسية 
 االكاديمية والتي تضمف التحسيف والتعزيز المستمر لمجودة.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 
 ما تـ انجازه مف ورش عمؿ بالكمية.                         الدكتور/ المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأفيد الكتاب المقدـ مف الس  -5

الموافؽ  االثنيفورشة عمؿ حوؿ سياسات التعميـ والتعمـ لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا، يـو  -
 –سـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ( بق05الساعة العاشرة والنصؼ صباحا بقاعة ) 18/21/0201

 برنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا.
ورشة عمؿ بعنواف نظاـ تقويـ مخرجات تعمـ الطالب لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا ، يـو االثنيف  -

ة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ( بقسـ ىندس05الساعة العاشرة والنصؼ صباحًا بقاعة ) 1/20/0201الموافؽ 
 برنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا. –

ورشة العمؿ بعنواف تقويـ مخرجات تعمـ الطالب لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا يـو االثنيف الموافؽ  -
لكترونيات الصناعية والتحكـ ادارة قسـ ىندسة اال  -ـ في تماـ الساعة السابعة مساءًا اوف اليف 17/0/0201

 وبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا.
عداد الخطة  البرامجي االعتمادورشة عمؿ بعنواف " - " ألعضاء ىيئة التدريس بقسـ الفيزيقا والرياضيات االستراتيجيةوا 

ادارة وحدة الجودة  –مية ظيرا بمقر وحدة الجودة بالك 10.22الساعة  01/20/0201اليندسية يـو االحد الموافؽ 
 بالكمية.

الممفات والوثائؽ الداعمة" ألعضاء ىيئة  استكماؿوكيفية  البرامجي االعتمادورشة عمؿ بعنواف "التعريؼ بمعايير  -
 .01/20/0201الكيربية  يوـ االحد الموافؽ  واالتصاالتالتدريس بقسـ ىندسة اإللكترونيات 

معايير االعتماد" ألعضاء ىيئة التدريس بقسـ ىندسة اإللكترونيات  – البرامجي االعتمادورشة عمؿ بعنواف " -
ادارة قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  –اوف اليف  12/23/0201الصناعية والتحكـ يـو االربعاء الموافؽ 

 والتحكـ.    
المطموبة مثؿ ورش العمؿ بمجمس القسـ  أي نشاط إلعداد النقاط العتمادعممًا بأنو تـ مخاطبة األقساـ العممية والبرامج بالكمية 
 ثـ إرساؿ خطاب لمجنة الجودة باألنشطة المعتمدة.

ـ حيث أوصي الفريؽ التنفيذي لوحدة 05/3/0201عمي لجنة الجودة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  المواضيعتـ عرض  
 والعرض عمى مجمس الكمية لالعتماد. باإلحاطةالجودة 

 القــــــــرار

 الكمية باعتماد التقارير.أوصى مجمس 
 
  -العالقبث الثقبفٍت::  ثبهٌبً 
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(12) 

خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -1
عمى حؽ وذلؾ لمحفاظ المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –الميندس/ محمد ثروت محمد عطية 

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

 و .لسيادت

 القــــــــرار

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

خاصة بالسيدة الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -0
ى حؽ الممكية وذلؾ لمحفاظ عممدرس مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –الميندسة/ مروة محمد شرؼ الديف 

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

 القــــــــرار

 .وافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالم
 

خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -3
مى حؽ الممكية الفكرية وذلؾ لمحفاظ عالمدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –الدكتور/ عمى محمد لطفى قنديؿ 

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

 .وافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالم
 

خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -4
ؾ لمحفاظ عمى حؽ وذلالمدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –الدكتور/ محمد سامى سعيد عرفة 

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

 و .لسيادت

 القــــــــرار

 .لمجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى ا
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -5

ة االلكترونيات واالتصاالت المدرس المساعد بقسـ ىندس-في مجالت عالمية لمسيد الدكتور/ محمد سامى سعيد عرفة 
 -الكيربية وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

 "IET ELECTRONIC LETTERS,Vol.54,No :8,p.p.506-507,19
th

 April(2018)" 

  -والبحث بعنواف :
 "Mid-symbol duration antenna transition approach for performance enhancement of 

spatial modulation" 
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 ث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.حي
 القــــــــرار

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

أف الموافقة عمى إضافة باحثيف أو مؤلفيف بشلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -6
األستاذ المساعد بقسـ ىندسة  –لألبحاث المنشورة مف رسائؿ عممية حيث تقدـ الدكتور / أحمد نبيو زكى راشد 

 –اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية بطمب بشأف الموافقة عمى إضافة السيد الدكتور / محمود محمد فايز 
ضافة السيد الدكتور / محمود ابو الفتح عيد  -ليندسةالمدرس بكمية ا المدرس بقسـ اليندسة  –جامعة عيف شمس وا 

جامعة الطائؼ،  إلى قائمة المؤلفيف لمبحث التالي والمستخمص مف رسالة الماجستير الخاصة  –الكيربية بكمية اليندسة 
االشراؼ عمى الرسالة ولكنيما قد شاركا بشكؿ لمطالب/ أحمد كماؿ دياب المسجؿ بالقسـ وىما ليسا مف أعضاء لجنة 

  -فعاؿ في البحث المستخمص مف رسالة الماجستير الخاصة بالطالب السابؽ ذكره ) وبيانات البحث كاالتي(:
''Exhaustive Search for the Optimal Routing paths in Ring Topology in Elastic Optical 

Networks''. 
 -المػدرس بكميػة اليندسػة – محمػود محمػد فػايز/  الدكتور السيد إضافة قات الثقافية بالموافقة عمىأوصت لجنة العال حيث 

ضػػافة السػػيد الػػدكتور / محمػػود ابػػو الفػػتح عيػػد   –المػػدرس بقسػػـ اليندسػػة الكيربيػػة بكميػػة اليندسػػة  –جامعػػة عػػيف شػػمس وا 
 سابؽ الذكر. إلى قائمة المؤلفيف لمبحث جامعة الطائؼ،

 ارالقــــــــر

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
بشأف الموافقة عمى إضافة باحثيف أو مؤلفيف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -7

األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  –الجواد محمد لألبحاث المنشورة مف رسائؿ عممية حيث تقدـ الدكتور / عبد الناصر عبد 
االستاذ –اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية بطمب بشأف الموافقة عمى إضافة السيد الدكتور / أحمد نبيو زكى راشد

ضافة السيد الدكتور / محمود ابو الفتح ع-المساعد  بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية   –يد وا 
جامعة الطائؼ،  إلى قائمة المؤلفيف لمبحث التالي والمستخمص مف  –المدرس بقسـ اليندسة الكيربية بكمية اليندسة 

رسالة الماجستير الخاصة لمطالب/ مصطفى مصطفى عمى مفتاح  المسجؿ بالقسـ وىما ليسا مف أعضاء لجنة االشراؼ 
ث المستخمص مف رسالة الماجستير الخاصة بالطالب السابؽ ذكره ) عمى الرسالة ولكنيما قد شاركا بشكؿ فعاؿ في البح

  -وبيانات البحث كاالتي(:
''the Engagement Between Erbium Doped Fiber and Raman Amperes With Solation Technique 

for High Speed Optical Transceiver Systems'' 

بقسػػـ االسػػتاذ المسػػاعد  –أحمػػد نبيػػو زكػػى راشػػد/  الػػدكتور السػػيد إضػػافة ة عمػػىأوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػ حيػػث 
ضافة السيد الدكتور / محمود ابو الفػتح عيػد -ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية  المػدرس بقسػـ اليندسػة  –وا 

 ر.سابؽ الذك لمبحث إلى قائمة المؤلفيف جامعة الطائؼ،  –الكيربية بكمية اليندسة 
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
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بشأف الموافقة عمى إضافة باحثيف أو مؤلفيف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -8
األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  –السيد محمود الربيعي لألبحاث المنشورة مف رسائؿ عممية حيث تقدـ الدكتور / 

اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية بطمب بشأف الموافقة عمى إضافة السيدة الدكتورة / ناريماف عبد السالـ بيومي 
ى قائمة المؤلفيف المدرس  بقسـ ىندسة االتصاالت  وااللكترونيات بالمعيد الكندي العالي لميندسة بالشيخ زايد  إل–سيد 

لمبحث التالي والمستخمص مف رسالة الماجستير الخاصة بالطالب/ محمد أحمد عبد المنعـ  المسجؿ بالقسـ وىما ليسا 
مف أعضاء لجنة االشراؼ عمى الرسالة ولكنيما قد شاركا بشكؿ فعاؿ في البحث المستخمص مف رسالة الماجستير 

  -البحث كاالتي(:الخاصة بالطالب السابؽ ذكره ) وبيانات 
''An Efficient Modulation Classification Using Signal Constellation Diagram With 

Convolutional Neural Networks and Gabor Filtering.'' 

بقسػـ رس  المػد–ناريماف عبد السػالـ بيػومي سػيد /  ة الدكتورةإضافة السيد أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى حيث 
 سابؽ الذكر.إلى قائمة المؤلفيف لمبحث  وااللكترونيات بالمعيد الكندي العالي لميندسة بالشيخ زايد   ىندسة االتصاالت

 القــــــــرار

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

بشأف الموافقة عمى إضافة باحثيف أو مؤلفيف لمدراسات العميا والبحوث  لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكميةا -9
األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمـو  – -لألبحاث المنشورة مف رسائؿ عممية حيث تقدـ الدكتور / نواؿ أحمد الفيشاوي

المدرس  –جاد الحؽ  الحاسبات بالكمية بطمب بشأف الموافقة عمى مشاركة السيد الدكتور / رمضاف محمد عبد العظيـ
بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية   إلى قائمة المؤلفيف لمبحث التالي والمستخمص مف رسالة الماجستير الخاصة 
بالميندس / أحمد صبري عبد الخالؽ شمبي   المسجؿ بالقسـ وىما ليسا مف أعضاء لجنة االشراؼ عمى الرسالة ولكنيما 

المستخمص مف رسالة الماجستير الخاصة بالطالب السابؽ ذكره ) وبيانات البحث قد شاركا بشكؿ فعاؿ في البحث 
 -كاالتي(:

"An Efficient CNN Based Encrypted lris Recognition Approach in cognitive IOT System."    
المدرس  –ظيـ جاد الحؽ رمضاف محمد عبد الع الدكتور/ إضافة السيد أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى حيث 

 سابؽ الذكر.إلى قائمة المؤلفيف لمبحث  وعموـ الحاسبات بالكمية بقسـ ىندسة 
 القــــــــرار

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

 -: دراسبث علٍب : حبسعبً 
الموافقة عمى إعادة تشكيؿ لممرة الرابعة لجنة  مدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية ل -1

المسجؿ لدرجة الماجستير في  –فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / يحيي زكريا مصطفى السيد حاتـ 
مية باستخداـ الخصائص )التشفير الكؼء لمصور الرق -ـ في موضوع :0211اليندسة اإللكترونية إلحاؽ بدورة أكتوبر 

حيث وافؽ مجمس القسـ عمى إعادة لممرة الرابعة تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة وذلؾ ( الالخطية لممكونات البصرية
ـ ونظرًا لظروؼ جائحة كورونا وعدـ إمكانية حضور الطالب مف المممكة 32/3/0201النتياء صالحية المجنة بتاريخ 
 لي الجتياز المناقشة مع االحتفاظ بالتشكيؿ السابؽ وىو :العربية السعودية في الوقت الحا

 الوظيفة االسـ ـ
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 جامعة االسكندرية )خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  أ.د/ نيى عثماف قرني 1
 جامعة االسكندرية )مشرؼ( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  سعيد السيد اسماعيؿ الخاميأ.د/  0
 استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( يعيأ.د/ السيد محمود الرب 3
 استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( د. / محمد صالح طبور 4

مينػدس الخاصػة بالإعادة تشػكيؿ لممػرة الرابعػة لجنػة الفحػص والمناقشػة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 . المذكور

 القــــــــرار

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

 ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -0
المدرس المساعد بقسـ ىندسة  –لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  ةالمسجم – رةىبو محمد عبد الحميد عما/ 

 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة:0219دورة أكتوبر اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 )خارجي( الزقازيؽجامعة  –أستاذ بكمية اليندسة فتحي عبد الفتاح فرج             أ.د/ . 1
 ( عف لجنة اإلشراؼ)  واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  يد طوطو السأ.د/ . 0
 القسـ( داخؿ)مف  واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ محمد محمد السعيد الحمواني      أ.د/ . 3
 (مف داخؿ القسـ) واالتصاالت الكيربيةيات أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونأسامة فوزي زىراف              د/2أ. 4
 القسـ ( خارجبقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )مف مساعد أستاذ د. / غادة محمد البنبي                . 5

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

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ةالمذكور  ةتشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
 ةاالمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3

بقسـ ىندسة اإللكترونيات لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  ةالمسجم – جرميف جرجس سيدىـ جرجس عوض/ 
 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة:0215دورة أكتوبر واالتصاالت الكيربية 

 )خارجي( الزقازيؽجامعة  –ة أستاذ بكمية اليندسمحمود ابراىيـ عبد اهلل           أ.د/ . 1
 ( عف لجنة اإلشراؼ)  واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  السيد محمود الربيعيأ.د/ . 0
 القسـ( داخؿ)مف  واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات أستاذ بقسـ ىندسة منى محمد صبري شقير          أ.د/ . 3
 (القسـ خارجمف ) وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ ىندسة             جماؿ محروس عطية د/2أ. 4
 القسـ ( داخؿ)مف  واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات مساعد أستاذ د. / محمد ريحاف اماـ المميجي       . 5

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

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ةالمذكور  ةتشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبأوصى المجمس بالموافقة عمى 
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بحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا وال2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -4
بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  – احمد عاطؼ حسف محمد/ 

 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة:0217دورة أكتوبر الكيربية 
 )خارجي( د بحوث اإللكترونياتبمعيأستاذ عالء عبد الفتاح حفناوي       أ.د/ . 1
 (عف لجنة اإلشراؼ) واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة عادؿ عبد المسيح صميب       أ.د/ . 0
 القسـ( داخؿ)مف  واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات أستاذ بقسـ ىندسة سعيد محمد عبد العاطي         أ.د/ . 3
 مف ) واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات بقسـ ىندسة متفرغ "استاذ مساعد" أستاذ عبد العزيز طو شمبي            /د. . 4

 (القسـ داخؿ                                   
 (لقسـا خارج)مف  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ متفرغ " استاذ مساعد" أستاذ د. / احمد محمد ابو عرايس      . 5

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور بناءًا عمى 
 . قسـالتوصية مجمس 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب 2قدمة مف السيدة أالمذكرة الم -5

بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  – خميؿ محمود خميؿ الخميسي/ 
 -السادة:ـ ، تشكؿ المجنة مف 0217دورة أكتوبر الكيربية 

 )خارجي( جامعة جنوب الوادي –بكمية اليندسة أستاذ عادؿ بدير عبد الرحمف        أ.د/ . 1
 (مف خارج القسـ) الصناعية والتحكـاإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة عصاـ ابراىيـ المدبولي       أ.د/ . 0
 (عف لجنة االشراؼ) واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات  بقسـ ىندسةمتفرغ أستاذ السيد محمود الربيعي         أ.د/ . 3
 (القسـ داخؿمف ) واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات بقسـ ىندسة متفرغ  أستاذ أ.د / معوض ابراىيـ معوض      . 4
 )مف  يربيةواالتصاالت الكاإللكترونيات بقسـ ىندسة متفرغ " استاذ مساعد" أستاذ د. / صالح الديف محمود دياب     . 5

 (القسـ داخؿ                                  
حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور بناءًا عمى 

 . قسـالتوصية مجمس 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.الخاصة بالطالب المذكور  تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -6

ة دور بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  – احمد محمد السيد الشامي/ 
 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة:0213أكتوبر 

 )خارجي( جامعة حمواف –بقسـ ىندسة الحاسبات والنظـ بكمية اليندسة أستاذ سامح عبد الرحمف احمد محمد    أ.د/ . 1
 (مف داخؿ القسـ) وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ ىندسة ايمف السيد احمد السيد عميره     أ.د/ . 0
 (عف لجنة االشراؼ) وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ ىندسة يو              جماؿ محروس عطأ.د/ . 3
 (القسـ خارجمف ) واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات أستاذ بقسـ ىندسة أ.د / سعيد محمد عبد العاطي          . 4
 (لقسـا داخؿ)مف  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة مساعد أستاذ د. / صالح الديف شعباف عيسى        . 5



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(15) 

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور بناءًا عمى 
 . قسـالتوصية مجمس 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
قدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة المذكرة الم -7

دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ المسجؿ لدرجة  -بساـ وصفي خميس محمدالخاصة بالميندس /  الدكتوراه
 بعنواف :  –ـ 0217ىندسة االلكترونيات وعموـ الحاسبات دورة يناير 

 "" خوارزمية تشفير خفيفة جديدة لألجيزة ذات الموارد المحدودة 

 " A new Lightweight Cryptographic Algorithm for Constraint Resources Devices " 
مػنح المينػدس المػذكور درجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية تخصػص حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقػة عمػى 

 .ىندسة اإللكترونيات وعمـو الحاسبات 
 القــــــــرار

منح الميندس المذكور درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة.وعمـو الحاسبات 

 
بشػأف الموافقػة عمػى توصػية لجنػة فحػص ومناقشػة  المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث -8

بقسػـ العمػوـ اليندسػية فػي ماجسػتير الالمسػجمة لدرجػة  - مريـ مرجاف كامؿ مرجافرسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / 
 : بعنواف  –ـ 0215 أكتوبردورة  الفيزيقا والرياضيات اليندسية 

 " لنوع الثاني باستخداـ كثيرات حدود ليجندر ثنائية اإلزاحةالحؿ التقريبي لمعادلة فريدىولـ التكاممية مف ا" 
  " Approximate Solution of Fredholm Integral Equation of the Second Kind Using Double 

Shifted Legendre Polynomials "" 

الفيزيقػا  العمػوـ اليندسػية بقسػـفػي  ماجسػتيرالحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى منح الميندسػة المػذكورة درجػة 
 .والرياضيات اليندسية

 القــــــــرار

الفيزيقػػا والرياضػػيات  العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـفػػي ماجسػػتير الدرجػػة مػػنح الميندسػػة المػػذكورة أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى 
 ويرفع لمجامعة. اليندسية

 
عميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى توصػية لجنػة فحػص ومناقشػة المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات ال -9

المسػػجمة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية دورة   - اسػػماء محمػػد ابػػراىيـ غػػازيرسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػػة / 
 : بعنواف  –ـ 0215 أكتوبر

 " تصميـ وتحميؿ اليوائيات المتعددة الحـز" 
  " Design and Analysis of Multi – Beam Antennas " 

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

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(16) 

ىندسػػة اإللكترونيػػات  ية بقسػػـالعمػػوـ اليندسػػفػػي ماجسػػتير الدرجػػة مػػنح الميندسػػة المػػذكورة أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى 
 ويرفع لمجامعة. واالتصاالت الكيربية

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى توصػية لجنػة فحػص ومناقشػة  -12

 أكتػوبرليندسػية دورة  لدرجػة ماجسػتير العمػوـ ا المسػجؿ - محمود احمد نصر كمػاؿ/  رسالة الماجستير الخاصة بالميندس
 : بعنواف  –ـ 0216

 " التطبيؽ الكؼء لممرشحات التكيفية باستخداـ الرباعية في تطبيقات التأميف" 
  " Efficient Implementation of Adaptive Filters using Quaternion Mathematics for Security 

Applications " 

ىندسػػة  درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ة عمػػى مػػنح المينػػدس المػػذكورلعميػػا بالموافقػػحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات ا
 .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 القــــــــرار

ىندسػػة اإللكترونيػػات  العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـفػػي ماجسػػتير الدرجػػة مػػنح المينػػدس المػػذكور أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى 
 ويرفع لمجامعة. واالتصاالت الكيربية

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى توصػية لجنػة فحػص ومناقشػة  -11

 أكتػوبرلدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية دورة   المسػجؿ - محمد عصاـ عبد العزيز/  رسالة الماجستير الخاصة بالميندس
 : بعنواف  –ـ 0216

 " ير لمقياسات الحيويةتطبيؽ خوارزميات التشف" 
  " Implementation of Encryption Algorithms for Biometric Security " 

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

 القــــــــرار

ىندسػػة اإللكترونيػػات  العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـفػػي ماجسػػتير الدرجػػة مػػنح المينػػدس المػػذكور بالموافقػػة عمػػى  أوصػػى المجمػػس
 ويرفع لمجامعة. واالتصاالت الكيربية

 
( لممينػػدس / أوؿد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد فتػػرة الدراسػػة )عػػاـ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -10

 ينػػايردورة االتصػػاالت الحػػاؽ بػػبقسػػـ ىندسػػة فػػي اليندسػػة اإللكترونيػػة ماجسػػتير الالمسػػجؿ لدرجػػة  – مصػػطفى احمػػد السػػيد
ـ 1/0/0201( لمطالب المذكور يبػدأ مػف أوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0216
 .ـ 31/1/0200حتى 

 القــــــــرار

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

( لممينػػدس / أوؿد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد فتػػرة الدراسػػة )عػػاـ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -13
دورة كيربيػة اإللكترونيػات واالتصػاالت البقسػـ ىندسػة العمـو اليندسػية المسجؿ لدرجة ماجستير  – محمود احمد نصر كماؿ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(17) 

( لمطالػػب المػػذكور يبػػدأ مػػف أوؿـ ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى مػػد )عػػاـ 0216 أكتػػوبر
 .ـ 32/9/0201ـ حتى 1/12/0202

 القــــــــرار

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

/  ة( لمميندسػػثػانيد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػوث بشػػأف مػد فتػرة الدراسػػة )عػاـ 2مػة مػف السػػيدة أالمػذكرة المقد -14
 ينػػايردورة وعمػػوـ الحاسػبات الحػػاؽ بػػبقسػػـ ىندسػػة العمػػوـ اليندسػية لدرجػػة ماجسػػتير  ةالمسػجم – ايمػاف احمػػد محمػػود دنيػػا

يبػػػدأ مػػػف  ةالمػػػذكور  ة( لمطالبػػػثػػػانيقػػػة عمػػػى مػػػد )عػػػاـ ـ ، حيػػػث أوصػػػت لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بالمواف0216
 )بعد انتياء المدة القانونية( .ـ 31/1/0200ـ حتى 1/0/0201

 القــــــــرار

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

آيػة /  ة( لمميندسػثػانيعميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عػاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -15
ـ ، حيػث 0216 ينػايردورة وعمػـو الحاسػبات بقسػـ ىندسػة العمػـو اليندسػية لدرجػة ماجسػتير  ةالمسػجم – عبد النبي احمػد

ـ حتػػػى 1/0/0201يبػػػدأ مػػػف  ةالمػػػذكور  ة( لمطالبػػػثػػػانيأوصػػػت لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بالموافقػػػة عمػػػى مػػػد )عػػػاـ 
 )بعد انتياء المدة القانونية( .ـ 31/1/0200

 القــــــــرار

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

مػػد احمػػد محلممينػدس / ا والبحػوث بشػػأف مػد فتػػرة الدراسػػة د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػ2المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيدة أ -16
ـ ، 0213 أكتػوبردورة وعمػوـ الحاسػبات بقسـ ىندسػة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  المسجؿ – السيد الشامي

ـ 0219/0202لمعػػاـ الجػػامعي ( أوؿ بػػأثر رجعػػي حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى مػػد )عػػاـ 
ـ لمطالػػب 0202/0201ـ ، مػد )عػػاـ ثػػاني( لمعػاـ الجػػامعي 32/9/0202ـ حتػػى 1/12/0219لمطالػب المػػذكور يبػدأ مػػف 

 ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات .01/3/0201ـ حتى 1/12/0202المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

كيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / و  -17
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ   – احمد صبري عبد الخالؽ شمبيالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 

( وتشكيؿ ألمف انترنت األشياء  ) التعرؼ عمى قزحية العيف -ـ في موضوع :0217 أكتوبردورة ىندسة وعمـو الحاسبات 
  -لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة طنطا )ممتحف خارجي( –أستاذ بقسـ ىندسة الحاسبات والتحكـ بكمية اليندسة  أماني محمود محمد سرحافأ.د/  1

 (عف لجنة االشراؼمتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )ستاذ أ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 0
 )ممتحف داخمي(ىندسة وعموـ الحاسبات بقسـ  مساعد أستاذ د. / نرميف عبد الوىاب حسف 3

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(18) 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.لدراسات العميا والبحوث عمى ما جاء بتوصية لجنة ا أوصى المجمس بالموافقة
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة  -18

دورة المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية   – شادي ممدوح عبد الرحيـ ابراىيـالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 
( ) مفاضمة بيف األماف والموثوقية في الشبكات الراديوية االدراكية باالستشعار األمثؿ  -ـ في موضوع :0214 أكتوبر

  -وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 استاذ بالجامعة المصرية اليابانية )خارجي( ميا محمد الصبروتيأ.د/  1
 متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي(ستاذ أ أ.د/ طو السيد طو 0
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(ىندسة أستاذ بقسـ  أ.د / منى محمد صبري شقير 3

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

 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 تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة  -19

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية   – احمد محمد فوزي الصادؽالخاصة بالميندس /  الدكتوراهرسالة 
) ضبط أداء االستشعار الطيفي  -ـ في موضوع :0216 أكتوبردورة بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:ألنظمة الراديو اإلدراكية 

 الوظيفة االسـ ـ
 )خارجي( جامعة جنوب الوادي –بكمية اليندسة استاذ  د الرحمفعادؿ بدير عبأ.د/  1
 جامعة عيف شمس )عف لجنة اإلشراؼ( –متفرغ بكمية اليندسة ستاذ أ أ.د/ عبد الحميـ عبد النبي ذكري 0
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ(ىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  أ.د / معوض ابراىيـ معوض 3

 .الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورأوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة  حيث
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
 
حوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والب -02

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ   – آيات النبوي عبد الحي النحاس/  ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 
( ) تقييـ وتحسيف أداء نماذج استرجاع النصوص العربية  -ـ في موضوع :0214 أكتوبردورة ىندسة وعمـو الحاسبات 

  -وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة األزىر )ممتحف خارجي( –استاذ بقسـ ىندسة الحاسبات والتحكـ بكمية اليندسة  سيد عبد اليادي نوحأ.د/  1
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 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

 متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )عف لجنة اإلشراؼ(ستاذ أ أ.د/ نواؿ احمد الفيشاوي 0
 معيد بحوث اإللكترونيات )عف لجنة اإلشراؼ( –أستاذ متفرغ بقسـ بحوث المعموماتية  محمد نور السيد احمد أ.د / 3

 استاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )محكـ داخمي( د. / محمد احمد عبد الحميد الرشيدي 4
 .ة الخاصة بالميندسة المذكورةالفحص والمناقشحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
 
 الخاصةنقطة البحث المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -01

بقسـ ىندسة وعموـ  –المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  – يد اسماعيؿ عبد اهللثروت الس/ بالميندس
 ( بعنواف :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة0219أكتوبر دورة الحاسب ) عموـ الحاسب ( 

 تحسيف نيج التعمـ الموحد في بيئة الحوسبة المتنقمة "" 
" Enhancement of Federated Learning Approach on Mobile Computing Environment " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أ.د/ أيمف السيد احمد السيد عميره 1
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ محمد احمد عبد الحميد الرشيدي 0
 ـ ىندسة وعمـو الحاسباتمدرس بقس د./ عبد اهلل نبيؿ محمد مصطفى 3

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

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

 الخاصةنقطة البحث اسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدر  -00
المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية والمقيد لدرجة دكتور  – إسالـ محمد محمد البحيري/ بالميندس

 ( بعنواف :معتمدةـ )بنظاـ الساعات ال0219أكتوبر دورة الفمسفة في العموـ األساسية اليندسية ) فيزياء ىندسية ( 

 دراسة فيزيائية لمموصالت الفائقة والمواد المركبة متعددة الفيرويتات لمتطبيقات متعددة الوظائؼ "" 
" Physical Study of Superconductors and Multiferroic Composite Materials for Multifunction 

Applications " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ "استاذ مساعد" بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د./ احمد محمد عبد الفتاح ابو عرايس 1
 مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د./ محمد سعيد حسف شمس 0

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

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

 الخاصةنقطة البحث المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -03
العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية  المقيدة لدرجة ماجستير – أمؿ رضا عبد المعز عيسى/ بالميندسة
 ( بعنواف :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة0217أكتوبر دورة بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –والتحكـ 

 تحسيف أداء منظومة الطاقة الشمسية في حالة الظؿ الجزئي باستخداـ خوارزميات التحسيف "" 
" Enhancement of Solar Energy Performance Under Partial Shading using Optimization 

Algorithms " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ  أ.د / بالؿ احمد أبو ظالـ 1
 عية والتحكـمدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصنا د. / أمجد سيد عبد المجيد 0

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

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
 
) تعديؿ في لجنة االشراؼ( برفع  ىعم افقةا والبحوث بشأف المو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العمي2المذكرة المقدمة مف السيد أ -04

اسـ )السيد الدكتور/ عصاـ نبيؿ أحمد عبد العزيز مف لجنػة االشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير الخاصػة بالميندسػة / شػيماء 
 –ية والػتحكـ المسػجمة لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناع -فاضؿ محمد صادؽ عجيمػو 

ـ وذلػؾ لعػدـ التواصػؿ معػو وتراجػع مسػتوى التقػدـ فػي 0216تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والػتحكـ دورة اكتػوبر 
   -البحث لتصبح لجنة االشراؼ كالتالي:

 أستاذ باحث بمعيد بحوث اإللكترونيات د. / عبد الشافي عبد القادر نافع 1

 متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـاستاذ  أ.د / جابر ابراىيـ عالـ 0

 الصناعية والتحكـ. بتوصية مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
 
) تعديؿ في لجنة االشراؼ( برفع  ىعم افقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2كرة المقدمة مف السيد أالمذ -05

اسـ )السػيد الػدكتور/ عصػاـ نبيػؿ أحمػد عبػد العزيػز مػف لجنػة االشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير الخاصػة بالميندسػة / ىنػد 
 –تير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ المسػػجمة لدرجػػة ماجسػػ -عبػػده عبػػد الػػرحيـ راضػػي 

ـ وذلػؾ لعػدـ التواصػؿ معػو وتراجػع مسػتوى التقػدـ فػي 0214تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والػتحكـ دورة اكتػوبر 
   -البحث لتصبح لجنة االشراؼ كالتالي:

 لكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإل  أ.د / بالؿ أحمد أبو ظالـ 1

 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د. / أمجد سيد عبد المجيد 0

 الصناعية والتحكـ. بتوصية مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار
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 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 ويرفع لمجامعة.توصية لجنة الدراسات العميا والبحوث عمى ما جاء ب أوصى المجمس بالموافقة
 
قبػوؿ الطػالب المتقػدميف لمقيػد  ىعمػ افقػةد/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -06

اسػات العميػا ـ ، حيػث أوصػت لجنػة الدر 0202/0201دكتوراه ( لمعػاـ الجػامعي  –ماجستير  –ـ ) دبموـ 0201بدورة يناير 
 ـ .0201بالموافقة عمى قبوؿ الطالب المتقدميف لمقيد بدورة يناير 

 القــــــــرار

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

ـ مػف المرشػػد األكػػاديمي عمػػى الطمػػب المقػػدد/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف 2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -07
ضافة مػادة )نظػـ التعػديؿ الرقمػي(  الطالبة / عبير سعد سالماف بشأف الموافقة عمى حذؼ مادة )نظـ االتصاالت المتقدمة( وا 

ضػافة مػادة )نظػـ التشػفير والحمايػة الحديثػة( لمعػاـ الجػامعي  ـ 0202/0201وحذؼ مػادة )النبػائط البصػرية وتطبيقاتيػا( وا 
 ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة . ـ0202دة بدورة أكتوبر حيث أنيا مقي

 القــــــــرار

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

رشػػد األكػػاديمي عمػػى الطمػػب المقػػدـ مػف المد/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف 2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -08
ضػافة  الطالبة / شيماء عبد الوىاب عبد العظػيـ محمػد بشػأف الموافقػة عمػى حػذؼ مػادة )نظػـ التشػفير والحمايػة الحديثػة( وا 

، حيػث  ـ0202ـ حيث أنيا مقيدة بدورة أكتػوبر 0202/0201مادة )إلكترونيات الكف والبصريات المتقدمة( لمعاـ الجامعي 
 يا بالموافقة .أوصت لجنة الدراسات العم

 القــــــــرار

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

الطمػػب المقػػدـ مػف المرشػػد األكػػاديمي عمػػى د/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف 2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -09
ضػافة مػادة )نظػـ الطالبة / سمر محمػد الجيشػي عمػـ الػد يف بشػأف الموافقػة عمػى حػذؼ مػادة )نظػـ االتصػاالت المتقدمػة( وا 

ضػافة مػادة ) نظػـ التشػفير والحمايػة الحديثػة ( لمعػاـ  التعديؿ الرقمي( وحذؼ مادة )إلكترونيات الكـ والبصػريات المتقدمػة( وا 
 دراسات العميا بالموافقة .، حيث أوصت لجنة ال ـ0202ـ حيث أنيا مقيدة بدورة يناير 0202/0201الجامعي 

 القــــــــرار

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

الموافقػة عمػى قيػد الطالبػة / آيػة محمػد جػالؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -32
مقيد بدبمـو الدراسات العميا قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والحاصمة عمى بكػالوريوس اليندسػة تخصػص أبو عوؼ المتقدمة ل

 ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة . ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

الموافقػة عمػػى قيػد الطالػب / أمجػد سػػميماف د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػػا والبحػوث بشػأف 2المػذكرة المقدمػة مػف السػػيد أ -31
احمد محمد عبادة المتقدـ لمقيػد بػدبمـو الدراسػات العميػا قسػـ ىندسػة وعمػـو الحاسػبات والحاصػؿ عمػى بكػالوريوس اليندسػة 

 ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة . واالتصاالت الكيربية تخصص ىندسة اإللكترونيات

 القــــــــرار

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

ر السػػنوية لطػػالب الموافقػػة عمػػى التقػػاريد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -30
المسػجمة لدرجػة ماجسػتير العمػوـ  –الماجستير بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات الخاص بالميندسة / إيماف احمد محمود دنيا 

، حيػث أوصػت لجنػة ـ 0219/0202ـ لمعػاـ الجػامعي 0216اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسػبات إلحػاؽ بػدورة ينػاير 
 جاء بالتقرير السنوي الخاص بالميندسة المذكورة .الدراسات العميا بالموافقة عمى ما 

 القــــــــرار

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

الموافقػػة عمػػى اعتمػػاد التقريػػر السػػنوي د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -33
المسػػجمة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  –يندسػػة / نػػورا السػػيد عبػػد المجيػػد العبػػوقي لمم

، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات ـ 0217دورة أكتػوبر  –الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ 
 ة المذكورة .العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقرير السنوي لمميندس

 القــــــــرار

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

الموافقػة عمػى اعتمػاد التقػارير النصػؼ سػنوية د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -34
لعمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ تخصػػػص ىندسػػػة لمطػػػالب المسػػػجميف لدرجػػػة ماجسػػػتير ا

( طالب أوليـ الطالب / عبد الحميد سعيد عبد الحميد شعالف وآخرىـ الطالب / 12اإللكترونيات الصناعية والتحكـ وعددىـ )
 قارير.، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتمحمود حسيف أحمد حبيب 

 القــــــــرار

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

الموافقة عمى اعتماد التقريػر المقػدـ مػف لجنػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -35
المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  –اؿ الػػديف ابػػراىيـ الدسػػوقي االمتحػػاف الشػػامؿ الخاصػػة بالطالػػب / جمػػ

، حيػػث أوصػت لجنػػة الدراسػات العميػػا بالموافقػػة ـ 0216والمسػجؿ لدرجػػة دكتػور الفمسػػفة فػي العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػوبر 
 عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالب المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  قةأوصى المجمس بالمواف
 

الموافقػة عمػى التقػارير النصػؼ سػنوية لطػالب د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -36
 ( وىـ :0الدكتوراه بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وعددىـ )



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

 د عمارة.  أسامة محمد محم1
 .  نورا يحي زكريا الشيخ0
 .لمطالب السابؽ ذكرىـ  ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
الموافقػة عمػى التقػارير النصػؼ سػنوية لطػالب مية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/ وكيؿ الك2المذكرة المقدمة مف السيد أ -37

( أوليػػـ الطالػػب / محمػػود محمػػد ابػػو اليزيػػد جػػاب اهلل 7الػػدكتوراه بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ وعػػددىـ )
ى مػا جػاء بالتقػارير لمطػالب السػابؽ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمػ وآخرىـ الطالب / يوسؼ فوزي يوسؼ

 ذكرىـ .

 القــــــــرار

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

الموافقة عمى ما جاء بالتقارير النصػؼ سػنوية د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -38
الب المسػػجميف لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ األساسػػية اليندسػػية بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية لمعػػاـ الجػػامعي لطػػ

 ( وىـ :0ـ وعددىـ )0202/0201

 . محمد نجاح زكي1
 . تسنيـ محمد عمي فرحات0
 السابؽ ذكرىـ . لمطالبالنصؼ سنوية ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير  

 القــــــــرار

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

العػػذر المقػػدـ مػػف المينػػدس / إبػػراىيـ عبػػد د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -39
ـ وذلػػؾ نظػػرًا 0219تير قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر الفتػػاح محمػػد المقيػػد بتمييػػدي ماجسػػ
ـ ، حيث أوصت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى العػذر المقػدـ مػف 0202/0201لظروؼ مرض والدتو لمعاـ الجامعي 

 سيادتو .

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة  -42
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص  – محمد مجدي فؤاد بالبؿالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 

)  -ـ في موضوع :0215 أكتوبردورة ات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ىندسة اإللكتروني
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:تطوير حاكـ ذكي لنوع مف األنظمة الفوضوية 

 الوظيفة االسـ ـ

جامعة عيف  –والنظـ بكمية اليندسة أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة الحاسبات  جماؿ الديف محمد عميأ.د/  1
 شمس )ممتحف خارجي(

 (عف لجنة االشراؼ)اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة ستاذ أ أ.د/ محمد حمدي محمد السيد 0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

 )ممتحف داخمي(ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ مساعد بقسـ  أ.د/ طارؽ احمد محمود 3
 .الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة حيث أوصت لجنة الدرا

 القــــــــرار

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

( المنعقدة يـو األحد الموافؽ السابعةسة الجمالصناعية والتحكـ )محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات  -1
 ـ .14/3/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 .ـ14/3/0201( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ السابعةالجمسة الفيزيقا والرياضيات اليندسية )محضر اجتماع مجمس قسـ   -0

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .01/3/0201( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ السابعةالجمسة عميا والبحوث  )الدراسات ال لجنة محضر اجتماع  -3

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .01/3/0201( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ السابعةالجمسة العالقات الثقافية والبحوث العممية ) لجنة محضر اجتماع  -4

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .01/3/0201( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ السابعةالجمسة شئوف التعميـ والطالب ) لجنة تماعمحضر اج  -5

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .14/3/0201( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ السابعةالجمسة مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) محضر اجتماع  -6

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 .ـ05/3/0201الموافؽ  لخميس( المنعقدة يوـ االسابعةالجمسة وحدة توكيد الجودة ) لجنة محضر اجتماع  -7

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

( المنعقدة يـو األحد الموافؽ السابعةالجمسة المجنة التنسيقية لمبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة ) ضر اجتماعمح  -8
 .ـ08/3/0201

 قــــــــرارال

 أحيط المجمس عمما.



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

 

 .ـ01/3/0201( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ السابعةالجمسة لجنة المكتبة ) ضر اجتماعمح  -9

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 
 .ـ01/3/0201المنعقدة يوـ األحد الموافؽ ( السابعةالجمسة لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) ضر اجتماعمح  -12

 قــــــــرارال

 أحيط المجمس عمما.
 

 -: هب ٌسخجد هي أعوبل : عشر الحبدي
الموافؽ  الثالثاءالمنعقدة يوـ السابعة( الجمسة مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) ضر اجتماعمح -1

 .ـ9/3/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

تصويب نتيجة الطالب / احمد يحيي عزت عثماف  ة لشئوف التعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمي2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
عادة تـ حيث تـ ف0202/0201المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ىذا العاـ  ح درجات امتحاف الطالب وا 

لب قبؿ وبعد التصويب ( حيث تبيف وجود خطأ في الرصد وبذلؾ تصبح نتيجة الطا6رصد درجاتو في مقرر رياضيات )
 عمى النحو التالي :

 الرقـ األكاديمي اسـ الطالب ـ
الدرجة في مقرر 

 قبؿ التصويب 6رياضيات

الدرجة في مقرر 
بعد  6رياضيات

 التصويب
 النتيجة النيائية لمطالب

 ناجح راسب 1722249 احمد يحيي عزت عثماف 1
تغيرت حالة الطالب مف 
منقوؿ بمادة إلى ناجح 

 د جداً بتقدير جي
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

العذر المرضي األوؿ عف بعض مقررات الفصؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
قة اإلعدادي وحالتو مستجد ـ لمطالب / احمد فتحي احمد ابو منا المقيد بالفر 0202/0201الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

حيث أف التقارير الموجودة مع الطالب تبيف أنو كاف يعاني مف اشتباه فيروس كورونا ويمـز العزؿ لمدة خمسة عشرة يومًا 
 ـ ، حيث أف التقرير الطبي ورد بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .12/3/0201مف تاريخ 

 القــــــــرار

 موافقة ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بال
رئيس مجمس األمناء بالمؤسسة المصرية لمعموـ  -المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / عبد الحميد عبد المنعـ شعالف  -4

والثقافة بشأف عمؿ بروتوكوؿ تعاوف بيف كمية اليندسة اإللكترونية والمعيد العالي لمتكنولوجيا الكيربية الحديثة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ4/4/0201 الثامنةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

(HIMETبمدينة السادات م ) حافظة المنوفية إلثراء العممية التعميمية والتطبيقية واإلمداد بالخبرات األكاديمية والعممية
والفنية المختمفة مف أعضاء ىيئة التدريس وىيئة معاونة وكؿ الخبرات األخرى المختمفة التي تفيد العممية التعميمية 

 العممية التعميمية والتقنية الالزمة .واألكاديمية والتطبيقية والموائح والمعامؿ والورش التي تنيض ب

 القــــــــرار

( بمدينػة HIMETعػالي لمتكنولوجيػا الكيربيػة الحديثػة )أوصى المجمس بالموافقة عمى التعاوف المشترؾ بػيف الكميػة والمعيػد 
 تعاوف مع المعيد .وتزويد المعيد في حدود اإلمكانيات المتاحة لمكمية تمييدًا لعمؿ بروتوكوؿ  السادات محافظة المنوفية

 

المدير التنفيذي لبرنامج ىندسة التحكـ الصناعي )ميكاترونيؾ(  –المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / حمدي احمد عوض  -5
بشأف الموافقة ومخاطبة وكالة الفضاء المصرية لترشيح الطالبة / آالء ابراىيـ عمي الغراب لمتدريب خارج مصر لمدة 

 ـ( .0201اغسطس  –ية )يوليو اسبوعيف خالؿ االجازة الصيف

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 ًً هسبء الثبًٍتاًخِى االجخوبع حٍث كبًج السبعت 
 
 
 

 

 تـــد الكلٍــعوٍ   س                                 ــي الوجلــأهٍ      

 

 

 

   ٍأٌوي السٍد أحود السٍد عوٍرد/  أ.                     د. /  أحود ًبٍَ زكً راشد


