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 ضر اجتماع مجمس الكميةمح

 .ـ3/1/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { الخامسة} الجمسة                           
م وفى جوبم السبعة الحبدية عشر صببحبً جن عقد اجحوبع هجلس الكلية 3/1/0201اًَ في يىم االحد الوىافق 

 ) عويد الكلية ( رٍأيوي السيد أحود السيد عويبرئبسة السيد األسحبذ الدكحىر/ 

 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 عطية 2أ 5

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / أسامة فوزي نبوي زىراف 6
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـمجمس  بعمؿ رئيس قائـ / محمد سيد محمد عبد القادر2د 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( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةفرغ األستاذ المت أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 12

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د / مجدي محمد كامؿ  11

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

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

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 14

 ) مف الخارج ( ـ/ محمد عبد الجيد العربي بالتفويض مف  يالناد جمعوعمي ـ/  15

 أعتذر عف الحضور
 رونيات الصناعية والتحكـاالستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكت د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ2أ 1

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 0

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )بالتناوب( أ.د/ وداد عبد المنعـ الجنايني 3
 اوب (أقدـ المدرسيف ) بالتن د. / زياد محمد الصغير طو 4

 تغيب عف الحضور

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

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع   "          / رئيس المجمس د وبدأ السيد أ.
 لحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفيؽ داعيا اهلل سبحانو وتعالى أف يوفؽ الجميع إلى صالح األعماؿ .رحب سيادتو بالسادة ا  

  سيادتو بالتينئة بمناسبة العاـ الميالدي الجديد . تقدـكما 

  ي لحضوره مجمس الكمية .الناد جمعوكما تقدـ سيادتو بالترحيب بالدكتور / عمي 

  / رئيس الجامعة لزواج ابنو متمنيف لو حياة سعيدة .كما تقدـ سيادتو بالتينئة لمسيد أ.د 

  /لوفػاة  األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة - كماؿ عوض اهللثـ قدـ واجب العزاء لمسيد أ. د
 . شقيقو 

  عميد كمية التربية األسبؽ . – جماؿ الدىشافلسيد أ. د/ لوفاة اثـ قدـ واجب العزاء 

 
 -: الوصبدقبت :أوالً 

 . ـ6/10/0202 ( المنعقدة بتاريخ الرابعة المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )
 

 

 هىضىعبت ببلحفىيض :ثبًيبً : 
د/ محمد إبراىيـ محمود 2كمية اليندسة بشأف الموافقة عمى ندب السيد أ -الوارد مف جامعة مصر لمعمـو والتكنولوجياالكتاب  -1

ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ لمتدريس بواقع يـو واحد أسبوعيًا ) األربعاء ( لمعاـ الجامعي بقسـ  -األستاذ المتفرغ 
 ـ .0202/0201

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

موافقة عمى الطمب المقدـ مف السيد د/ الوارد مف رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الالكتاب  -0
بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية يطمب فيو الموافقة عمى منحو  أستاذ مساعد -محمد ريحاف إماـ المميجي

ـ وذلؾ لمعمؿ في 0202فبراير 15أجازه خاصة بدوف مرتب لمدة عاـ أوؿ لإلعارة لجامعة كاسينو وجنوب التسيو ابتداء مف 
ع بحثى مموؿ مف االتحاد األوربي بمشاركتي والجانب اإليطالي في موضوع تطوير وتصميـ شبكات موحدة لالتصاالت مشرو 

 وتحسس الرادار كأحد اركاف الجيؿ السادس لشبكات المحموؿ .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

ـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى الطمب المقدـ مف السيد د/ المقدـ مف رئيس مجمس قسالكتاب  -3
بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف منحو اجازة مرافقة زوجة لمعاـ الثاني  مدرس -أحمد محمد السيد خميفة

فؽ إفادة بذلؾ موثقة مف القنصمية العامة لجميورية يناير ولمدة عاـ حيث أف زوجتو تعمؿ بدولة فرنسا. ومر  01ابتدأ مف 
 مصر العربية بمارسيميا)فرنسا(.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
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 . -هىضىعبت لإلحبطة :ثبلثبً : 
مـو الحاسبات بالكمية لمعاـ ـ بشأف إعادة تشكيؿ مجمس قسـ ىندسة وع7/10/0202بتاريخ  (06قرار عميد الكمية رقـ ) -1

  ـ.0202/0201الجامعي 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
 

 

 هىضىعبت عبهة ::  رابعبً 
متفرغ االستاذ الد/ عبد الحميد محمد رجب )2أف العذر المقدـ مف السيد أ/ مدير عاـ الكمية بش الكتاب المقدـ مف السيد أ .1

ـ حتى 1/12/0202ترة انقطاع سيادتو اجازة خاصة بدوف مرتب مف الفترة ( الحتساب فبقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات
اجازة خاصة بدوف مرتب وىى فترة انقطاع سيادتو عف العمؿ حيث انتيت اجازه سيادتو بتاريخ  08/11/0202
 .ؾ ـ حيث وافؽ مجمس القسـ عمى احتساب الفترة اجازة خاصة وذلؾ طبقا لموائح والقوانيف المنظمة لذل32/9/0202

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 هىضىعبت اللجٌة الحٌسيقيةخبهسبً : 
بػة / سػارة أحمػد سػيد إبػراىيـ بشػأف الطمػب المقػدـ مػف الطال د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب2الكتاب الوارد مف السيد أ. 1

حجاج ببرنامج اليندسة الطبية بالمستوى الرابع حيث تطمب فيو الموافقة عمى تسجيؿ مادة معالجة إشارات رقمية بػالتوازي مػع 
ـ حيػث  تكػوف مػادة تحميػؿ االشػارات متطمػب 0202/0201مادة تحميؿ إشارات في الفصؿ الدراسػي األوؿ فػي العػاـ الجػامعي 

معالجة االشارات الرقمية وذلػؾ حتػى يتسػنى ليػا التخػرج فػي الوقػت المحػدد ليػا مػع زمالئيػا مػع العمػـ أف المعػدؿ سابؽ لمادة 
حيث أوصت المجنة  ـ0202/0201ساعة في الفصؿ الدراسي االوؿ  02وسوؼ تقـو بتسجيؿ  04246التراكمي لمطالبة ىو 
 التنسيقية بالموافقة. 

 القــــــــرار

 .لموافقة وااللتزاـ بالالئحة بعدـ اأوصى المجمس 
 
بشػأف اعتمػاد الخطػة الدراسػية لمفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ  د/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب2الكتاب الوارد مف السيد أ-0

 ـ. حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة.0202/0201الجامعي 
 القــــــــرار

 ية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .بتوص ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 -: شئىى الحعلين والطالة:  سبدسبً 

 صد/ رئػيس الجامعػة والخػا2الكتاب الوارد مف السػيد أ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1
فصػوؿ منفصػمة لمطػالب الوافػديف الػذيف لػـ ـ عمى فتح 19/9/0202بموافقة المجمس األعمى لمجامعات بجمستو المنعقدة في 

ـ 16/0/0219ـ وجمسػػتو المنعقػػدة فػػي 0202/0201يتمكنػوا مػػف الحضػػور لمدراسػة بالفصػػؿ الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ الجػامعي 
بالموافقة عمى قبػوؿ الطػالب الوافػديف بالجامعػات المصػرية ببػرامج السػاعات المعتمػدة فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني اعتبػارا مػف 

الجامعي الحالي والتوجو نحػو امكانيػة قبػوؿ كميتنػا ليػؤالء الطػالب لمدراسػة فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني ليػذا العػاـ سػواء  العاـ
بالبرامج العادية أو الساعات المعتمدة مع إلحاقيـ بمقررات الفصؿ الدراسػي األوؿ خػالؿ الصػيؼ كفصػوؿ منفصػمة وذلػؾ حتػى 
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فػي الفصػؿ الدراسػي األوؿ ومرفػؽ صػورة مػف الخطػاب واالسػتبياف. حيػث أوصػت  ال يتـ احتسابيـ راسبيف سبب عدـ حضورىـ
فصػػوؿ صػػيفية وجػػود  ةمكانيػػببػػرامج السػػاعات المعتمػػدة نظػػرا إللحػػاؽ الوافػػديف ب بالموافقػػة عمػػى إلجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػال

 بالفصؿ الدراسي األوؿ بيا. ـلحاقيإل 
 القــــــــرار

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

ايقػػاؼ قيػػد الطالػػب / محمػػد شػػعباف عبػػد الحميػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -0
( بالعػػػػاـ الجػػػػامعي قسػػػػـ ىندسػػػػة االلكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة وحالتػػػػو ) منقػػػػوؿ ةالشػػػػاويش المقيػػػػد بالفرقػػػػة الثالثػػػػ

سنو ومرفؽ صورة مف إخطار التجنيد لمطالب  حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ 08ـ بسبب التجنيد لبوغة سف 0202/0201
 والطالب بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب المذكور لحيد تحديد موقفو مف التجنيد. 

 القــــــــرار

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

الترخيص الطالب الفرص مف الخارج بدخوؿ امتحانػات  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
 ـ حيث قاموا ىؤالء الطالب بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ.0202/0201ىذا العاـ الجامعي 

 فرصة التقدـ لالمتحاف  الفرقة اسـ الطالب ـ
 الثانية تحكـ -الثالثة حسف سامى عبد الرحمف 1

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

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

العذر القيري الثاني لمطالػب / محمػود جمػاؿ محػروس  لكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ ا2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
يمػػتمس فيػػو قبػػوؿ اعتػػذاره عػػف أداء االمتحانػػات ـ 0202/0201عطيػػة المقيػػد بالفرقػػة الثانيػػة وحالتػػو منقػػوؿ لمعػػاـ الجػػامعي 

ـ وذلػؾ نظػرا لظػروؼ سػفرة بالخػارج ومرفػػؽ 0202/0201الخاصػة بالفرقػة الثانيػة عػف الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي 
طيو صورة مف جػواز السػفر وصػورة مػف الفيػزا حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر القيػري 

 ـ  .0202/0201الثاني عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 وصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاء بت
المقصات العممية لمطػالب المحػوليف مػف كميػات  ةمذكر  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5 

وف التعمػيـ والطػالب ـ حيث أوصػت لجنػة شػئ0202/0201اليندسة المختمفة الى كميتنا بالفرقة األولى في ىذا العاـ الجامعي 
 بالموافقة.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .
 
ايقػاؼ القيػد األوؿ لمطالبػة / ايمػاف حسػف عمػى أحمػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6

ـ 0202/0201قولػػة فػي العػاـ الجػػامعي ن المقيػدة بالكميػة بالفرقػػة الرابعػة قسػـ ىندسػػة وعمػوـ الحاسػبات وحالتيػا ) معبػد اهلل
 نظرا لظروفيا االجتماعية وىى )رعاية الطفؿ( ومرفؽ شيادة ميالد الطفؿ.



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/1/0201 الخامسةالجمسة  ـ0202/0201ونية بمنوؼ العاـ الجامعي تر مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(6) 

 القــــــــرار

عمى أحمد عبد اهلل المقيدة بالكمية بالفرقة عمى ايقاؼ القيد األوؿ لمطالبة / ايماف حسف أوصى مجمس الكمية بالموافقة 
 ويرفع لمجامعة .الرابعة قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات 

 
تنفيػػذ الحكػػـ الصػػادر مػػف محكمػػة القضػػاء اإلداري  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -7

قضائية المرفوعػة مػف الطالػب / إسػالـ مسػعود دراز المفصػوؿ مػف ؽ بشأف الدعوة ال01لسنة 0836بالمنوفية في الدعوة رقـ 
قبوؿ الدعوة شكال وفػى الموضػوع بغلغػاء  -كمية اليندسة بمنوؼ بالفرقة االولى الستنفاذ عدد مرات الرسوب والذى ينص عمى:

ع ما يترتػب عمػى ذلػؾ مػف القرار المطعوف فيو فيما تضمنو مف فصؿ المدعى مف كمية اليندسة االلكترونية بجامعة المنوفية م
أثار اخصيا إعادة قيده بالكمية مع تمكينة والسػماح لػو بػدخوؿ االمتحانػات واسػتكماؿ دراسػتو تػـ عػرض الموضػوع عمػى السػيد 

ـ عمػػى تنفيػػذ الحكػػـ الماثػػؿ شػػريطة أف  يقػػدـ المػػدعى اصػػؿ 14/10/0202د/ رئػػيس الجامعػػة حيػػث وافػػؽ سػػيادتو بتػػاريخ 2أ
وحيػػث أف الطالػػب أحضػػر اصػػؿ الصػػيغة التنفيذيػػة لمحكػػـ ومرفػػؽ طيػػو صػػورة مػػف كتػػاب االدارة العامػػة الصػػيغة التنفيذيػػة لمحكػػـ 

 لمشئوف القانونية وأصؿ الصيغة التنفيذية لمحكـ. 
 القــــــــرار

تنفيذ حكـ المحكمة والموافقة عمى إعادة قيد الطالب / إسالـ مسعود دراز وقيده أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى 
ـ وتعديؿ حالتو مف مفصوؿ نيائي الستنفاذ عدد مرات الرسوب إلى فرصة 0202/0201ت الكمية لمعاـ الجامعي بسجال

 ويرفع لمجامعة .أخيرة مف الخارج بالفرقة األولى 
 

أحمػد  ايقػاؼ القيػد األوؿ لمطالبػة / ايمػاف حسػف عمػى د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
ـ 0202/0201قولػػة فػي العػاـ الجػػامعي نعبػد اهلل المقيػدة بالكميػة بالفرقػػة الرابعػة قسػـ ىندسػػة وعمػوـ الحاسػبات وحالتيػا ) م

 نظرا لظروفيا االجتماعية وىى )رعاية الطفؿ( ومرفؽ شيادة ميالد الطفؿ.
 القــــــــرار

البة / ايماف حسف عمي احمد عبد اهلل عف العاـ الجامعي قبوؿ ايقاؼ القيد األوؿ لمطأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة . ـ0202/0201

 
 

  -: العالقبت الثقبفية: سببعبً 
الطمػب المقػدـ مػف السػيد المينػدس/ أحمػد إبػراىيـ  لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأفا -1

وعضػػو االجػػازة الدراسػػية عمػػى المنحػػة  –اعد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ المػػدرس المسػػ -أحمػػد الشػػرقاوي
الشخصية المقدمة لسيادتو مف دولة كوريا الجنوبية لمحصوؿ عمى درجة الماجسػتير والػدكتوراه والػذى يمػتمس فيػو مػد االجػازة 

ـ بمرتػب يصػرؼ بالػداخؿ 19/8/0202عتبػارا مػف الدراسية الخاصة بسيادتو لمدة عاـ رابع) عاـ سػادس مػف تػاريخ السػفر( ا
 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى المد بمرتب يصرؼ بالداخؿ.

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/1/0201 الخامسةالجمسة  ـ0202/0201ونية بمنوؼ العاـ الجامعي تر مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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الطمػب المقػدـ مػف السػيد المينػدس/ رامػي أشػرؼ  كيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأفلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ و ا -0
وعضو االجازة الدراسػية بألمانيػا  لمحصػوؿ عمػى درجػة  –المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  -صالح زيف الديف

اوف بػػيف وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث عمػػى احػػدى مػػنح اتفاقيػػة التعػػ   Hochschule Reutlingenالػػدكتوراه مػػف جامعػػة 
والػذى يمػتمس فيػو مػد االجػازة الدراسػية الخاصػة بسػيادتو لمػدة عػاـ ثالػث DAAD العممػي والييئػة االلمانيػة لمتبػادؿ العممػي 

ـ بمرتب يصرؼ بالداخؿ حيث أوصت لجنػة العالقػات الثقافيػة والبحػوث العمميػة بالموافقػة عمػى المػد 3/10/0202اعتبارا مف 
 رتب يصرؼ بالداخؿ.بم

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
خاصػة بالسػيد الػدكتور لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحػوث ا-3

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة المػدرس بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية   –المسػدى / أحمد ابراىيـ عبد القادر 
لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػواء مصػرية 

 و .عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

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

خاصػة بالسػيد الػدكتورة لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث ا-4
وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة اسػػتاذ مسػػاعد  بقسػػـ االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ    –مػػد الشػػناوي / لميػػاء مح

لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػواء مصػرية 
 . ايية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتأو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقاف

 القــــــــرار

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

خاصػػة بالسػػيد لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا-5
وذلؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات    –س/ أحمد محمد عبد العظيـ غزيو الميند

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػواء 
 .وقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتمصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العال

 القــــــــرار

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

المنشػورة مػف  عمى إضػافة بػاحثيف لحبحػاث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقةا-6
االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات بشػأف الموافقػة عمػى  –د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 2تقدمت السيدة أرسائؿ عممية 

المدرس بقسـ ىندسة االتصاالت والحاسبات بجامعػة الػدلتا لمعمػـو والتكنولوجيػا فػى  -مشاركة د/ ىناء سالـ محمد سالـ مرعى
  -لة الماجستير لمميندس / مصطفى سامى عتمـ وعنواف البحث ىو:البحث المستخمص مف رسا

 "A Novel Deep Auto Encoder Based Survival Analysis Approach For Microarray Dataset".   

 المستخدـ TCGA حيث أنيا شاركت في فكرة البحث واقتراح خوارـز لعممية التصنيؼ وشاركت قواعد البيانات 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/1/0201 الخامسةالجمسة  ـ0202/0201ونية بمنوؼ العاـ الجامعي تر مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى لمقياس والمشاركة في اعداد البحث  االزمةوارـز وتحديد العوامؿ  لقياس اداء الخ
 مشاركة د/ ىناء سالـ محمد سالـ مرعى في البحث المذكور.

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
عمى إضػافة بػاحثيف لحبحػاث المنشػورة مػف  لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقةا-7

االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات بشػأف الموافقػة عمػى  –د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 2تقدمت السيدة أرسائؿ عممية 
المدرس بقسـ ىندسة االتصاالت والحاسبات بجامعػة الػدلتا لمعمػـو والتكنولوجيػا فػى  -لـ مرعىمشاركة د/ ىناء سالـ محمد سا

  -البحث المستخمص مف رسالة الماجستير لمميندس / مصطفى سامى عتمـ وعنواف البحث ىو:

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):Survival Analysis using Deep Learning and Cox 

Regression Model."" 

لقيػػاس اداء  المسػػتخدـ  TCGAحيػػث أنيػػا شػػاركت فػػي فكػػرة البحػػث واقتػػراح خػػوارـز لعمميػػة التصػػنيؼ وشػػاركت قواعػػد البيانػػات 
حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى زمػػة لمقيػػاس والمشػػاركة فػػي اعػػداد البحػػث الال الخػػوارـز وتحديػػد العوامػػؿ  

 مرعى في البحث المذكور. مشاركة د/ ىناء سالـ محمد سالـ
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػأف الموافقػػة عمػى صػػرؼ مكافػأة لبحػػوث نشػرت فػػي 2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيدة أ-8

وذلػؾ لنشػره الفيزيقا الرياضيات اليندسية بقسـ  المدرس -ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد/ مجالت عالمية لمسيد الدكتور
 -بحث في مجمة عالمية:

Nonlinear Dynamics,Vol. 101,pp.2299-2323,(2020). 
  -والبحث بعنواف :

" Nonlinear dynamics of the six- pole rotor-AMB system under two different control 

configurations " . 

 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
 

 -: دراسبت عليب : ثبهٌبً 
لسيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف ا -1

دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ لدرجة  ةالمسجم -أميرة عبد المنعـ محمود عمى/  ةالخاصة بالميندس الدكتوراه
 بعنواف  –ـ 0214ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  أكتوبر 

 "" تخفيض التشوىات الكؼء لمصور الطبية 
" Efficient Degradation Reduction and Segmentation of Medical Images" 

مػػنح الميندسػػة المػػذكورة درجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 .االت الكيربيةىندسة اإللكترونيات واالتص

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/1/0201 الخامسةالجمسة  ـ0202/0201ونية بمنوؼ العاـ الجامعي تر مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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عمػػػى مػػػنح الميندسػػػة المػػػذكورة درجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػص ىندسػػػة  أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة
 لمجامعة. ويرفع اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 
فقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموا -0

دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ لدرجة  ةالمسجم -سامية عبد المنعـ عمر قابؿ/  ةالخاصة بالميندس الدكتوراه
 بعنواف  –ـ 0216ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  أكتوبر 

 "ات الصوتية " استخداـ أساليب التعمـ العميؽ لتحميؿ االشار 
" Utilization of Deep Learning Techniques For Speech Signal Analysis" 

مػػنح الميندسػػة المػػذكورة درجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 .ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

عمػػػى مػػػنح الميندسػػػة المػػػذكورة درجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػص ىندسػػػة  مػػػس بالموافقػػػةأوصػػػى المج
 لمجامعة. ويرفع اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  -3

مدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية والمسجؿ ال  – محمد ثروت محمد عطيةالخاصة بالميندس /  دكتوراهال
)الخصائص الفيزيائية والميكروية  -ـ في موضوع :0215دورة أكتوبر لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو األساسية اليندسية 

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:ةلمبوليمر المعدؿ بجزيئات الفريت النانومتري

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة عيف شمس )خارجي( –أستاذ بكمية التربية  عدلي حسف اماـ عمارأ.د/  1
 متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )عف لجنة االشراؼ(ستاذ أ أ.د/ سناء محمود الربيعي 0
 د ( بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية)داخمي(استاذ مساعستاذ متفرغ ) أ أ.د/ أحمد محمد ابو عرايس  3

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

 لمجامعة. ويرفع رعمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكو  أوصى المجمس بالموافقة
 

إضافة اسـ السػيد الػدكتور / رمضػاف  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى -4
مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات عمى رسالة الماجسػتير الخاصػة بالمينػدس / أحمػد صػبري عبػد  -عبد العظيـ جاد الحؽ

لجنة االشراؼ إلسيامو العممػي فػي  ىلمسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية في ىندسة وعموـ الحاسبات إلا -الخالؽ شمبي
 اتماـ الرسالة.

 لتصبح لجنة االشراؼ كالتالي :
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات نواؿ أحمد الفيشاويأ.د/  1

 مدرس يقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ عزالديف بدوى جاد الرب 0

 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات رمضاف عبد العظيـ جاد الحؽد. / 3
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 مف مجمس القسـ. ءعمى ما جا حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 
د/ السيد محمود 2الموافقة عمى إضافة اسـ السيد أ السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -5

استاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة  –الربيعي 
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات –عوض   بالطالبة / جرميف جرجس سيدىـ
 ـ وذلؾ نظرًا لحاجة البحث الى مجيودات سيادتو لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي :0215واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 الكيربية أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت ناجى وديع مسيحةأ.د/  1

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ السيد محمود الربيعي2أ 0

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونياف واالتصاالت الكيربية د. / محمد عبد النبي محمد 3
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونياف واالتصاالت الكيربية / محمد السيد محمد الوكيؿ2د 4

 مف مجمس القسـ. ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 
عزالديف بدوى  /2ـ السيد دالموافقة عمى إضافة اس السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -6

قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات الى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة / أثار عمى كامؿ بمدرس  – جاد الرب
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة  –عيف شوكة  

 ذلؾ نظرًا لحاجة البحث الى مجيودات سيادتو لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي :ـ و 0215أكتوبر 
 أستاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ايمف السيد أحمد السيد عميرهأ.د/  1

 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات / محمد معوض ابراىيـ الدسوقي2د 0

 اسباتمدرس بقسـ ىندسة وعموـ الح د. / عزالديف بدوى جاد الرب 3
 مف مجمس القسـ. ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

مصطفى حسف  د/2سـ السيد أا الموافقة عمى رفع السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -7
قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية مف لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / باستاذ متفرغ  – محمد عيسى

المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو  –اسامة محمد محمد عمارة  
 سيادتو لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي :بـ وذلؾ نظرًا لظروؼ صحية خاصة 0218ة اليندسية دورة أكتوبر االساسي

 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية محمد سيد محمد عبد القادرأ.د/  1

 مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد2د 0
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 مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية طفى قنديؿد. / عمى محمد ل 3
 مف مجمس القسـ. ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

افقػة عمػى الغػاء االلغػاء التسػجيؿ لمطالػب / راسػات العميػا والبحػوث بشػأف المو د/ وكيؿ الكميػة لمد2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
ـ 0213لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات دورة أكتػوبر  -أحمد محمد السيد الشامي 

 عمػى الغػاء لدراسػات العميػا بالموافقػةحيػث أوصػت لجنػة اوذلؾ بناءا عمى ما جاء بالتقارير السنوية الخاصة بالطالب المػذكور 
 التسجيؿ لمميندس المذكور بناءا عمى توصية مجمس القسـ. االلغاء

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع الغاء االلغاء التسجيؿ لمميندس المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 
وث بشأف الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسة / أـ ىاشـ ية لمدراسات العميا والبحد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  دورة أكتوبر  –محمد احمد الخولي 
التواصؿ معيا. بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ بناءًا عمى طمب لجنة اإلشراؼ النقطاعيا عف البحث مع عدـ جدوى  ـ0210

 ، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الطالبة المذكورة .
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ةالمذكور  ةميندستسجيؿ الالغاء عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

) تعديؿ فػي لجنػة االشػراؼ( برفػع  ىعم افقةمو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ال2المذكرة المقدمة مف السيد أ -12
( بقسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة(عف  مساعد اسـ )السيد الدكتور/ احمد ابراىيـ بينسي استاذ متفرغ )استاذ

ة المسػجؿ لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػي -االشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالمينػدس / محمػد عمػى محمػود عػامر
فػي البحػث فػي مجػاؿ بعيػد عػف  ةـ وذلػؾ نظػرا لتغيػر نقطػ0215بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة دورة اكتػوبر 

   -تخصص سيادتو لتصبح لجنة االشراؼ كالتالي:
 أستاذ بالمعيد العالي لميندسة بمدينة الشروؽ صالح السيد ابراىيـ العجوزأ.د/  1

 استاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية يجي/ محمد ريحاف اماـ المم2د 0

 مف مجمس القسـ. ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة  ىية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمؿ الكمد/ وكي2المذكرة المقدمة مف السيد أ -11
المدرس  بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ   -االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب / طارؽ رجب اميف خميفة

صت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى حيث أو ـ 0216والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 
 امؿ لمطالب المذكور.قرار لجنة االمتحاف الش

 القــــــــرار
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 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة  ىعمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة د/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -10
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ   -االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة / اسالـ الشحات عمارة عطيو

امؿ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشـ 0214ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
 طالب المذكور.لم

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة  ىية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -13
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ   -/ أماني سمير صابر حسفاالمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة 

امؿ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشـ 0217ىندسة وعمـو الحاسبات دورة يناير 
 لمطالب المذكور.

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع نة الدراسات العمياما جاء بتوصية لجعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

رامي /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -14
أكتوبر المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –محمد عمر خطاب 

ـ لمطالب 0202/0201ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 0210
 .ـ عمى مد فترة الدراسة لمميندس المذكور32/9/0201ـ حتى 1/12/0202المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع اسات العمياما جاء بتوصية لجنة الدر عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

 الخاصةنقطة البحث المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -15
بقسـ  -تخصص ىندسة وعموـ الحاسبات –المقيدة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية  – دينا محمود محمد حسيف/ بالميندسة

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :0219أكتوبردورة الحاسبات(  ـو ىندسة وعم

 إطار عمؿ فعاؿ لمتنبؤ بسرعة الرياح "" 
" An Effective Framework for wind Speed Forecasting " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 اتأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسب أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 1
 أستاذ مساعد  بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ محمد احمد الرشيدي  0
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ مروة احمد شوماف 3

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

 لمجامعة. ويرفع ء بتوصية لجنة الدراسات العمياما جاعمى  أوصى المجمس بالموافقة
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 ( ـ3/1/0201 الخامسةالجمسة  ـ0202/0201ونية بمنوؼ العاـ الجامعي تر مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 الخاصةنقطة البحث المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -16

بقسـ  -تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات –المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  – رامى جماؿ محمد عوض/ بالميندس
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :0219أكتوبردورة الحاسبات(  ـىندسة وعمو 

 نظاـ اكتشاؼ االقتباس النصي باستخداـ تقنيات التعمـ االلى "" 
"   ِ  "Text Plagiarism Detection System using Machine Learning Techniques  

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ نواؿ أحمد الفيشاويأ. 1
 أستاذ مساعد  بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات / محمد احمد الرشيدي2د   0
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ مروة احمد شوماف 3

 .المذكور تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
خطة البحث الخاصة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -17

ماجستير لدرجة  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية المقيدة المعيدة – سارة سامى سميماف محمد / ةبالميندس
ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف 0219ينايردورة  -بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  – العمـو اليندسية

: 

 تطبيقات تقنية سمسة البموؾ في االنظمة المدمجة "" 
" Applications Of Blok chain Technology For Embedded Systems " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة بدر –أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسب  أ.د/وائؿ ماجد السيد بدوى 1
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ فتحي السيد عبد السميع2أ 0
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ سعيد محمد عبد العاطي2أ 3

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

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

خطة البحث الخاصة يد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ المذكرة المقدمة مف الس -18
لدرجة  المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية المقيد – أسامة محمد عبد الحميد ابراىيـ السيد / بالميندس
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 ( ـ3/1/0201 الخامسةالجمسة  ـ0202/0201ونية بمنوؼ العاـ الجامعي تر مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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ـ ) بنظاـ الساعات 0219أكتوبردورة  -الت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصا – العمـو اليندسيةماجستير 
 المعتمدة ( بعنواف :

 تحميؿ أداء سمسة البموؾ فى االنظمة المدمجة "" 
" Performance Analysis Of Block chain Embedded Systems " 

 : منتحت إشراؼ كاًل 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة بدر –ـو الحاسب أستاذ بقسـ ىندسة وعم أ.د/وائؿ ماجد السيد بدوى 1
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ فتحي السيد عبد السميع2أ 0
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ سعيد محمد عبد العاطي2أ 3

 . المذكور تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالطالبحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

نقطة البحث الخاصة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -19
بقسـ ىندسة اإللكترونيات  – العمـو اليندسيةدكتور الفمسفة في لدرجة  يدةالمق – منى أبو بكر حافظ فوده / ةبالميندس

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :0219أكتوبردورة  -واالتصاالت الكيربية )ىندسة االتصاالت( 

 التعمـ العميؽ لكشؼ تزيي الفيديو "" 
" Deep Learning for Video Forgery Detection " 

 : من تحت إشراؼ كالً 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / السيد محمود الربيعي 1
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ وليد جابر الشافعي 0

 . طالبة المذكورةتسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

نقطة البحث الخاصة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -02
 المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية والمقيدة – ي اسماء عامر قاسـ ابو غاز / ةبالميندس

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :0218أكتوبردورة )ىندسة االتصاالت(  العموـ اليندسيةدكتور الفمسفة في لدرجة 

 تأميف شبكات االستشعار الالسمكية "" 
" Security of Wireless Sensor Networks " 

 : منتحت إشراؼ كاًل 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/1/0201 الخامسةالجمسة  ـ0202/0201ونية بمنوؼ العاـ الجامعي تر مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / منى محمد صبري شقير 1
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / فتحي السيد عبد السميع 0
 واالتصاالت الكيربية مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات د. / أحمد محمد بنيو دياب 3
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د. / أحمد عبد العزيز عبد الرحمف 4

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

 لمجامعة. ويرفع دراسات العمياما جاء بتوصية لجنة العمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

نقطة البحث الخاصة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -01
بقسـ ىندسة  العمـو اليندسيةدكتور الفمسفة في لدرجة  المقيد – أحمد عبد البديع محمد السيد عمي / بالميندس

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف 0218أكتوبردورة الصناعية والتحكـ )ىندسة الميكاترونيات والروبوتات(  اإللكترونيات
: 

 تطوير حاكمات غيمية متكررة ألنظمة التحكـ الشبكية "" 
" Development of Recurrent Fuzzy Controllers for Networked Control Systems " 

 : منتحت إشراؼ كاًل 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد عبد العظيـ البرديني 1
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د./ احمد محمد محمد النجار 0
 التحكـمدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية و  د. / عبد العزيز عمي عبد العزيز 3

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

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

نقطة البحث الخاصة بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث -00
بقسـ ىندسة اإللكترونيات  العمـو اليندسيةدكتور الفمسفة في لدرجة  المقيد – محمد عاطؼ فتحي حالوة / بالميندس

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :0217أكتوبردورة الصناعية والتحكـ )كشؼ وتشخيص األعطاؿ( 

 صطناعي لكشؼ وتشخيص األعطاؿ في محطات الطاقة النووية "تقنيات الذكاء اال" 
" Artificial Intelligence Techniques-Based Fault Detection and Diagnosis in Nuclear Power 

Plants" 

 : منتحت إشراؼ كاًل 
 

 الوظيفة االسـ ـ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/1/0201 الخامسةالجمسة  ـ0202/0201ونية بمنوؼ العاـ الجامعي تر مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 التحكـأستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية و  أ.د / حمدي عمي احمد عوض 1
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د./ طارؽ احمد محمود 0
 استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د. / لمياء محمد الشناوي 3
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د. / محمد إبراىيـ عبده 4

 . تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكورات العميا بالموافقة عمى حيث أوصت لجنة الدراس
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

البحث الخاصة  نقطةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ -03
ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات لدرجة  المقيدة – رواف محمود عبد الحميد أحمد نصر / ةبالميندس

 :بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنوافـ ) 0219أكتوبردورة الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )

 قة الفوتوفولتية باستخداـ خوارزميات تحسيف  تخمينية "تحسيف أداء منظومة الطا" 
" Enhancement of photovoltaic Energy System performance  Using Met heuristic O 

optimization Algorithms 

 : منتحت إشراؼ كاًل 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  أ.د / بالؿ أحمد ابو ظالـ 1
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د./ عصاـ نبيؿ أحمد عبد العزيز 0

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

 لمجامعة. ويرفع مياما جاء بتوصية لجنة الدراسات الععمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  -04
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ   – بساـ وصفي خميس محمدالخاصة بالميندس /  الدكتوراه

) خوارزمية تشفير خفيفة جديدة لحجيزة ذات الموارد المحدودة  -ـ في موضوع :0217 ينايردورة سبات ىندسة وعمـو الحا
 -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

  

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة عيف شمس )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  أيمف محمد بياء الديفأ.د/  1
 )عف لجنة االشراؼ(ىندسة وعموـ الحاسبات بقسـ ستاذ أ يد عميرهأ.د/ أيمف السيد احمد الس 0
 )داخمي(ىندسة وعموـ الحاسبات أستاذ مساعد بقسـ  د. / نرميف عبد الوىاب حسف 3

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار
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 لمجامعة. ويرفع ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى  مس بالموافقةأوصى المج
 

لجنة فحص ومناقشة  توصيةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى  -05
ماجستير العمـو اليندسية دورة  ة لدرج ةالمسجم -ىاجر رفقي لطفي مصطفى خميفة /  ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 
 بعنواف  –ـ 0216يناير 

 "" بروتوكوالت كؼء لمطاقة في االتصاؿ مف ىاتؼ خموي إلى أخر 
" Efficient Energy Protocols in Device-to-Device Communication" 

لعمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة مػػػنح الميندسػػػة المػػػذكورة درجػػػة ماجسػػػتير احيػػػث أوصػػػت لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا بالموافقػػػة عمػػػى 
 .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفع الكيربية

 
 

 -اللجبى: -:  جبسعبً 
( المنعقدة يـو األحد الموافؽ الرابعة) الجمسة  الصناعية والتحكـدسة اإللكترونيات محضر اجتماع مجمس قسـ ىن -1

 ـ .13/10/0202

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

الموافؽ  الثالثاء( المنعقدة يـو  الرابعةمحضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) الجمسة  -0
 ـ .8/10/0202

 ــــرارالقــــ

 عمما.المجمس أحيط 

 

 .ـ02/10/0202الموافؽالرابعة ( المنعقدة يوـ االحد ) الجمسة المجنة التنسيقية محضر اجتماع  -3

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 . ـ02/10/0202( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  الرابعة) الجمسة  لجنة العالقات الثقافية والبحوث العمميةمحضر اجتماع  -4

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .02/10/0202( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ الرابعة ) الجمسة  لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتماع  -5

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 .ـ02/10/0202 الموافؽالرابعة ( المنعقدة يوـ األحد ) الجمسة لجنة شئوف التعميـ والطالب محضر اجتماع  -6



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/1/0201 الخامسةالجمسة  ـ0202/0201ونية بمنوؼ العاـ الجامعي تر مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(18) 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .02/10/0202( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ الرابعة) الجمسة  لجنة الدراسات العميا والبحوث العمميةمحضر اجتماع  -7

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 .ـ13/10/0202الموافؽ األحد ( المنعقدة يوـ الرابعة) الجمسة  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةمحضر اجتماع مجمس قسـ  -8

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 
 
 

 ـ .13/10/0202( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  لرابعةمحضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) الجمسة ا -9

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .07/10/0202( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  لرابعةجمسة ا) ال وحدة توكيد الجودةمحضر اجتماع   -12

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 -: هب يسحجد هي أعوبل عبشراً :
 ـ .02/10/0202( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  لرابعة) الجمسة ا لجنة المكتبةمحضر اجتماع . 1

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
التػرخيص الطػالب الفػرص مػف الخػارج بػدخوؿ  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2مف السيد أ الكتاب المقدـ-0

 ـ حيث قاموا ىؤالء الطالب بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ.0202/0201امتحانات ىذا العاـ الجامعي 
 الفرقة اسم الطالب م
 اتصاالت -الرابعة أيه عادل عبد الحميد مدين 1
 حاسبات -الرابعة سن حسن العانوزوالء حسن ح 2

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

  -عميد الكمية بشأف ترشيح عدد اثنيف مف السادة االساتذة نظرا النتياء فترة كال مف:د/  2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

 لفيزيقا والرياضيات اليندسيةاالستاذ المتفرغ بقسـ ا -مجدي محمد كامؿ يوسؼ  د/2السيد أ
 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  -د/ عبد العظيـ صبيح ابراىيـ2السيد أ

 ـ .32/1/0201حيث تنتيى عضوية سيادتيـ بمجمس الكمية في 

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/1/0201 الخامسةالجمسة  ـ0202/0201ونية بمنوؼ العاـ الجامعي تر مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ترشيح كال مف : 
 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ - لعظيـ البردينيمحمد عبد اد/ 2السيد أ -1
 استاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  – حسف محمد عبد الحافظد/ 2السيد أ -0
 .ويرفع لمجامعة،   

 ًِ هسبء الثبًيةاًحهى االجحوبع حيث كبًث السبعة 
 

 ةـــد الكليــعوي                       س             ــي الوجلــأهي      

 

 

   ٍأيوي السيد أحود السيد عويرد/  أ.                     د. /  أحود ًبيَ زكي راشد


