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 ماع مجمس الكميةمحضر اجت

 .ـ7/3/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { السابعة} الجمسة                           
م ّفى حوبم السبعت الحبدٌت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكلٍت 7/3/0201اًَ فً ٌْم االحد الوْافق 

 وٍد الكلٍت () ع أٌوي السٍد أحود السٍد عوٍرٍبرئبست السٍد األسخبذ الدكخْر/ 

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ منى محمد صبري شقير2أ 1

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د/ حمدي عمى أحمد عوض2أ 0

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية 2أ 3

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية نبوي زىراف أ.د / أسامة فوزي 4

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـبعمؿ رئيس مجمس  قائـ / محمد سيد محمد عبد القادر2د 5

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 6
  ) مدعو( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  7

 )بالتناوب( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ  أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 8

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 9

 استاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ حسف محمد عبد الحافظ2أ 12

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد عبد العظيـ البرديني 11

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

 االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وداد عبد المنعـ الجناينى  13

 أقدـ األساتذة المساعديف )بالتناوب(  د./ أحمد نبيو زكي راشد 14

 ) مف الخارج (الثانوية لمتكنولوجيا التطبيقية  العربيلمدرسة  التنفيذيالمدير  سامى فتحي عبده سرورـ/  15

 حضورأعتذر عف ال
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 1

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

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

 تغيب عف الحضور

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

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. / زياد محمد الصغير طو 0

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(3) 

 "االجتماع   "          / رئيس المجمس د وبدأ السيد أ.
 

 لسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفيؽ داعيا اهلل سبحانو وتعالى أف يوفؽ الجميع إلى صالح األعماؿ .رحب سيادتو با 

  كمػػا تقػػدـ بالتينئػػة ألسػػرة المكتبػػة بالكميػػة لحصػػوليـ عمػػى أفضػػؿ مكتبػػة عمػػى مسػػتوق جامعػػة المنوفيػػة فػػي مسػػابقة تقيػػيـ
 مكتبات جامعة المنوفية .

 
 -: الوصبدقبث :أّالً 

 . ـ7/0/0201 ( المنعقدة بتاريخ السادسة محضر الجمسة السابقة ) المصادقة عمى
 

 

 -هْضْعبث ببلخفٌْض :ثبًٍبً : 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ عميد المعيد العالي لميندسة بمدينة الشروؽ بشأف الموافقة عمى إعارة السيد الدكتور /  -1

ـ ىندسة وعمـو الحاسبات وذلؾ لمعمؿ طرفنا بوظيفة استاذ األستاذ المساعد بقس احمد مصطفى عبد الحميد المحالوي
ـ حتى 02/0/0201مساعد بقسـ ىندسة االتصاالت والحاسبات بالمعيد العالي لميندسة بالشروؽ لمدة عاـ بدًء مف 

 ـ .19/0/0200
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 
السيد أ.د/ رئيس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف الطمب المقدـ مف السيد الدكتور / رمضاف محمد المذكرة المقدمة مف  -0

بشأف انتداب سيادتو لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة اإللكترونية ببمبيس بواقع  –مدرس بالقسـ  –عبد العظيـ جاد الحؽ 
ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى 0202/0201ي يـو واحد أسبوعيًا خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامع

 انتداب سيادتو .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 
المذكرة المقدمة مف السيدة ـ. / سموق سعيد عمي السيد مصطفى المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف  -3

 ا اجازة رعاية طفؿ لمدة عاـ .الموافقة عمى منحي
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 
 

 -هْضْعبث لإلحبطت :ثبلثبً : 
ـ بشأف الموافقة عمى ضـ كؿ مف 4/0/0201( بتاريخ 165قرار رئيس الجامعة رقـ )قرار السيد أ.د / رئيس الجامعة   -1

ف الموضحة أسماؤىـ بعد بكمية اليندسة اإللكترونية بالجامعة لعضوية مجمس الكمية مف الداخؿ السادة األساتذة المتفرغي
 ـ ولمدة عاـ و ىما :32/1/0201اعتبارًا مف 

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ            محمد عبد العظيـ البردينيأ.د/  .1
 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةاألستاذ المتفرغ بقسـ               حسف محمد عبد الحافظأ.د /  .0
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 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
 

 -عبهت : هْضْعبث:  رابعبً 
وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف ترشيح أحد مف السادة أعضاء ىيئة التدريس د/ 2الكتاب الوارد مف السيد أ -1

 ـ .0202/0201ساف ( لمفرقة اإلعدادي لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي لتدريس مقرر ) حقوؽ االن
 القــــــــرار

لتدريس مقرر )  اإللكترونيات الصناعية والتحكـبترشيح د./ ابراىيـ عمي محمد سميـ المدرس بقسـ ىندسة أوصى المجمس 
 ويرفع لمجامعة .ـ 0202/0201ي حقوؽ االنساف ( لمفرقة اإلعدادي لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامع

 
رئيس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف الطمب المقدـ مف السيد الدكتور / عبد اهلل نبيؿ د/ 2مف السيد أ المذكرة المقدمة -0

ـ فترة اجازة دراسية 0202اغسطس  4ـ إلى 0202بشأف احتساب الفترة مف ابريؿ  –مدرس بالقسـ  –محمد مصطفى 
ـ 0202اغسطس  4ـ إلى 0202لداخؿ ، حيث أوصى القسـ بالموافقة عمى احتساب الفترة مف ابريؿ براتب يصرؼ مف ا

 فترة اجازة دراسية براتب يصرؼ مف الداخؿ .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

كار وريادة االعماؿ والتدريب بكمية اليندسة الكتاب المقدـ مف السيد أ.د / عميد الكمية بشأف الالئحة الداخمية لمركز االبت -3
 جامعة المنوفية . –اإللكترونية بمنوؼ 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

الكتاب المقدـ مف السيد أ.د / رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف اعتماد الئحة البكالوريوس لبرنامج  -4
المقدـ مف قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى اعتماد الئحة  – ىندسة النظـ الذكية

 البكالوريوس لبرنامج ىندسة النظـ الذكية .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 -: هْضْعبث اللجٌت الخٌسٍقٍتخبهسبً : 
اعتماد الوثائؽ التالية الداعمة لمزيارة الميدانية  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب الوارد مف السيد أ -1

 -وذلؾ عمى النحو التالي: ولوجياببرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنلمجودة 
 اعتماد مواصفات الخريج طبقا الحتياجات المجتمع الفعمية.  .1
 ـ0219/0202-0218/0219اعتماد مقياس مؤشرات نجاح البرنامج واحصائية معدالت التخرج لمعاميف  .0
 اعتماد سياسات التعميـ والتعمـ بالبرنامج. .3
 لمتبعة لتقويـ تمؾ المخرجات. اعتماد تقويـ مخرجات تعمـ الطالب االجراءات ا .4
 اعتماد اساليب لتقويـ مخرجات التعمـ لمطالب. وبالعرض عمى المجنة التنسيقية أوصت بالموافقة. .5



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(5) 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .
 
 الموافقة عمى قبوؿ أعذار اآلتي اسماؤىـ : لتعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف ا2الكتاب الوارد مف السيد أ -0

 فارس عبد السالـ صالح بالمستوق االوؿ .1
 كريـ عمرو عبد الستار عبد اليادي عفيفي بالمستوق الثاني  .0

فر ـ ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا وذلؾ بسبب الس0202/0201عف أداء امتحانات الفصؿ الدراسي االوؿ 
 بالخارج وعدـ القدرة عمى العودة لظروؼ كورونا الحالية. وبالعرض عمى المجنة التنسيقية أوصت بالموافقة.

 القــــــــرار

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

التقرير المقدـ مف المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة  شأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب ب2الكتاب الوارد مف السيد أ -3
ـ وبالعرض عمى المجنة التنسيقية 0202/0201الطبية والتكنولوجيا عف سير الدراسة وانتظاميا لمفصؿ الدراسي األوؿ 

 أوصت بالموافقة.
 القــــــــرار

 امعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمج
العذر القيري االوؿ لمطالب/ فارس عبد السالـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب الوارد مف السيد أ -4

ـ المقيد بالمستوق االوؿ ببرنامج اليندسة الطبية 0202/0201صالح عف امتحانات الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي 
 وبالعرض عمى المجنة التنسيقية أوصت بالموافقة. و عمى العودة بسبب جائحة كروناوالحيوية نظرا لسفرة وعدـ قدرت

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .
 
الب/ كريـ عمرو عبد العذر القيري االوؿ لمط د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب الوارد مف السيد أ -5

ـ المقيد بالمستوق الثاني 0202/0201الستار عبد اليادي عفيفي عف امتحانات الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي 
وبالعرض عمى المجنة التنسيقية  ببرنامج اليندسة الطبية والحيوية نظرا لسفرة وعدـ قدرتو عمى العودة بسبب جائحة كرونا

 أوصت بالموافقة.
 ـــــرارالقـــ

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

 -شئْى أعضبء ٍُئت الخدرٌس ::  سبدسبً 
السػيد الػدكتور / عمػاد سػعيد محمػد حسػف )األسػتاذ  المذكرة المقدمة مف السيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف .1

حيث أنو كاف ممتـز في عممو رونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية في وظيفة أستاذ بذات القسـ المساعد ( بقسـ ىندسة اإللكت
 .بالقسـ ومحسنا في أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو  أستاذ مساعدومسمكو منذ تعيينو في وظيفة 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
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 -: شئْى الخعلٍن ّالطالة:  سببعبً 

العػذر المرضػي الرابػع عػف دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقػدـ مػف السػيد أ -1
ـ لمطالػػب / رضػػواف زكريػػا رضػػواف محمػػد المقيػػد بالفرقػػة الثانيػػة لمعػػاـ الجػػامعي 0202/0201الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ الجػػامعي 

ـ وحالتػػو فرصػػة ثالثػػة ، حيػػث ورد تقريػػر اإلدارة الطبيػػة يوصػػي بػػأف الطالػػب يعػػاني مػػف اضػػطراب نفسػػي ثنػػائي 0202/0201
ـ ( ، حيػث 0201ـ ) السػابع عشػر مػف ينػاير 17/1/0201القطب ويحتاج إلى اجػازة مرضػي لمػدة شػيريف يبػدأ مػف تػاريخ 

 ي الرابػع لمطالػب / رضػواف زكريػا رضػواف محمػد المقيػدأوصت لجنة شئوف التعميـ والطػالب بالموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػ
 عف الفصؿ الدراسي األوؿ . ـ0202/0201بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
الرابػع عػف دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ العػذر المرضػي  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقػدـ مػف السػيد أ -0

ـ لمطالػب / محمػد سػمير صػالح ابػو الغػار المقيػد بالفرقػة الثانيػة لمعػاـ الجػامعي 0202/0201الدراسي األوؿ لمعػاـ الجػامعي 
ـ وحالتػو فرصػػة ثانيػػة ، حيػػث ورد تقريػػر اإلدارة الطبيػػة يوصػػي بػػأف الطالػػب يعػػاني مػػف اضػػطراب نفسػػي ثنػػائي 0202/0201

ـ ( ، 0201ـ ) األوؿ مػف ينػاير 1/1/0201( شيور بدءًا مػف تػاريخ 3إلى اجازة مرضي لمدة ثالثة شيور )القطب ويحتاج 
حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػي الرابػع لمطالػب / محمػد سػمير صػالح ابػو الغػار 

 . ـ0202/0201عف اداء امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
العذر المرضي األوؿ لمطالػب / مصػطفى مجػدي محمػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

يث ورد تقريػر اإلدارة الطبيػة يوصػي ـ ، ح0202/0201عمي وحالتو )فرصة ثالثة( عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
ـ وال مػانع 00/0/0201بأف الطالب يعاني مف اكتئاب نفسي دوي ويحتاج اجازة مرضي لمدة شيريف فقط ال غيػر ابتػداء مػف 
 مف قبوؿ العذر المرضي ، حيث أف الطالب أحضر التقرير بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار

 مية بالموافقة ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الك
 
العذر القيري األوؿ لمطالػب / عبػد الػرحمف حسػف عبػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4

ؾ ـ المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالتػو مسػتجد وذلػ0202/0201الكريـ سيد عف امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
الطالػب تقػدـ بالعػذر بعػد انتيػاء لجنػة شػئوف التعمػيـ  فلعدـ قدرتو عمى الحضور وذلؾ نظرًا لظػروؼ جائحػة كورونػا ، وحيػث أ

 والطالب .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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القيػري األوؿ لمطالػب / مصػطفى السػيد محمػود  العػذر د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
ـ المقيد بالفرقة الثانية وحالتو منقػوؿ حيػث يمػتمس 0202/0201التراس عف امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

قبػػوؿ عػػذره الكترونيػػًا لعػػدـ قدرتػػو عمػػى الحضػػور نظػػرًا لسػػفره خػػارج الػػبالد لظػػروؼ خاصػػة ولظػػروؼ جائحػػة كورونػػا وعػػدـ 
تطاعتو العودة قبؿ موعد االمتحانات ومرفػؽ صػورة مػف جػواز السػفر الخػاص بالطالػب وتأشػيرة الخػروج ، حيػث أف الفػاكس اس

 ورد بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
العذر القيري األوؿ لمطالب / عبػد الػرحمف معتمػد عبػد  لتعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف ا2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6

ـ المقيػد بالفرقػة األولػى وحالتػو منقػوؿ 0202/0201الواحد أبو موسى عػف امتحانػات الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي 
الحضور وذلؾ نظرًا لظػروؼ جائحػة حيث يمتمس قبوؿ عذره القيري عف أداء امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لعدـ قدرتو عمى 

 كورونا ، حيث أف الطالب تقدـ بالعذر بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
طالػب / محمػد احمػد أمػيف العػذر االجتمػاعي األوؿ لم د/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7

ـ نظػرًا لظروفػو االجتماعيػة ومرفػؽ طيػو 0202/0201حسيف المقيد بالفرقة الثانية عف الفصؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الدراسػي 
بحػػث اجتمػػاعي لمطالػػب مميػػور بشػػعار خػػاتـ الجميوريػػة يتضػػمف فػػي نيايتػػو بأنػػو العائػػؿ الوحيػػد ألسػػرتو واشػػقاؤه فػػي مراحػػؿ 

قـو الطالب برعاية األسرة مع والدتو وال يوجد عائؿ لألسرة غيره ، حيث أف الطالػب تقػدـ بالعػذر بعػد انتيػاء التعميـ المختمفة وي
 لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
التػػرخيص لطػػالب الفػػرص مػػف الخػػارج بػػػدخوؿ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -8

ـ حيث أف ىؤالء الطالب ليـ حؽ التقدـ لالمتحاف مف الخػارج وقػاموا بسػداد الرسػوـ 0202/0201االمتحانات لمعاـ الجامعي 
 الخاصة بذلؾ وىـ :

 فرصة التقدـ لالمتحاف الفرقة اسـ الطالب ـ
 الرابعة حاسبات –الرابعة  احمد خيري خميؿ صواف 1
 الثانية اتصاالت –الرابعة  ماجدة عصمت توفيؽ عبد الغني 0

 ، حيث أف الطالب تقدموا بالطمبات بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
ادة قيد الطالب / مصػطفى شػعباف عيػد عبػد الحميػد اع د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -9

ـ الموقػػوؼ عػػف الدراسػػة بسػػبب التجنيػػد وحالتػػو )بػػاؽ( ، حيػػث أف الطالػػب أحضػػر التقريػػر بعػػد 0202/0201لمعػػاـ الجػػامعي 
 انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .
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 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

العػػذر المرضػػي األوؿ عػف الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػأف2دـ مػػف السػيد أالكتػاب المقػػ -12
ـ لمطالب / نبوي عمرو فتحي المساح المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالتو باؽ لإلعادة حيػث أحضػر 0202/0201لمعاـ الجامعي 

أنو يعاني مف نوبات ىمع متكررة ويحتاج إلػى اجػازة مرضػي لمػدة شػيريف تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد ب
ـ ، حيػػث أف الطالػػب أحضػػر التقريػػر بعػػد انتيػػاء لجنػػة 0201ـ الثػػامف والعشػػروف مػػف فبرايػػر سػػنة 08/0/0201مػػف تػػاريخ 

 شئوف التعميـ والطالب .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

العذر القيري األوؿ لمطالبة / أمؿ احمد محمػد حسػف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2المقدـ مف السيد أ الكتاب -11
المقيػػػػدة بالفرقػػػػة الرابعػػػػة قسػػػػـ ىندسػػػػة وعمػػػػوـ الحاسػػػػبات وحالتيػػػػا )منقػػػػوؿ( عػػػػف الفصػػػػؿ الدراسػػػػي األوؿ لمعػػػػاـ الجػػػػامعي 

رًا لظػػروؼ جائحػػة كورونػػا ، حيػػث أف الطالبػػة تقػػدمت بالعػػذر بعػػد ـ وذلػػؾ لعػػدـ قػػدرتيا عمػػى الحضػػور وذلػػؾ نظػػ0202/0201
 انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

عبػد الحمػيـ  العػذر الثػاني لمطالػب / ابػراىيـ محمػد د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقػدـ مػف السػيد أ -10
ـ المقيد بالفرقة االعػدادي وحالتػو بػاؽ لإلعػادة 0202/0201احمد السيد عف امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

وذلػؾ لعػػدـ قدرتػػو عمػػى الحضػػور وذلػػؾ نظػػرًا لظػػروؼ جائحػػة كورونػا ، حيػػث أف الطالػػب تقػػدـ بالعػػذر بعػػد انتيػػاء لجنػػة شػػئوف 
 التعميـ والطالب .

 ــرارالقــــــ

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

ايقػاؼ القيػد لمطالػب المحبػوس / وليػد محمػد محمػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -13
ـ نظػرًا 0202/0201جػامعي ريحاف المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )منقوؿ( في العػاـ ال

 لظروؼ حبسو ، حيث أنو تـ تقديـ الطمب بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 -الجْدة ::  ثبهٌبً 
فػات األساسػية والداعمػة لمعػايير الجػودة المم اسػتكماؿ الكتاب المقػدـ مػف السػيد الػدكتور/ المػدير التنفيػذي لوحػدة الجػودة بشػأف-1

 ـ(.0201عمي السحابة اإللكترونية الخاصة بوحدة الجودة بالكمية )فبراير
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
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لوثػائؽ االساسػية آليػة تفعيػؿ نظػاـ الجػودة واسػتكماؿ ا الكتاب المقػدـ مػف السػيد الػدكتور/ المػدير التنفيػذي لوحػدة الجػودة بشػأف-0
 والداعمة لمعايير الجودة بالبرامج االكاديمية .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 

تحػديث الرؤيػػة والرسػالة لمكميػػة وبنػاء عمػػى الخطابػػات  الكتػاب المقػػدـ مػف السػػيد الػدكتور/ المػػدير التنفيػذي لوحػػدة الجػودة بشػػأف-3
 قساـ باعتماد مقترح الرؤية والرسالة.الواردة مف السادة رؤساء اال

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
دارة شػئوف بػرامج السػاعات المعتمػدة نتيجػة إبشػأف اسػتحداث  الجػودة لوحدةمدير التنفيذي الالدكتور/  السيدالكتاب المقدـ مف -4 

 .يرا في الييكؿ التنظيمي نظرا لوجود ضرورة لذلؾاستحداث بعض البرامج االكاديمية بالكمية والتي تمـز تغي
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 
 اإللكترونيػاتتشػكيؿ ثالثػة عشػر لجنػة ببرنػامج ىندسػة  بشػأف الجػودة لوحػدةمدير التنفيػذي الالكتاب المقدـ مف السيد الدكتور/ -5

والداعمػة لمعػػايير الجػودة وتحقيػؽ الفاعميػة التعميميػة وفقػًا لممعػايير القياسػػية الوثػائؽ االساسػية  السػتكماؿوالػتحكـ  الصػناعية
 تضمف التحسيف والتعزيز المستمر لمجودة. والتياألكاديمية 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 

ببرنػػامج ىندسػػة الػػتحكـ ثػػة عشػػر لجنػػة تشػػكيؿ ثال  بشػػأف الجػػودة لوحػػدةمػػدير التنفيػػذي الالكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد الػػدكتور/ -6
ستكماؿ الوثائؽ االساسية والداعمة لمعايير الجودة وتحقيؽ الفاعميػة التعميميػة وفقػًا لممعػايير القياسػية األكاديميػة الصناعية ال

 تضمف التحسيف والتعزيز المستمر لمجودة. والتي
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 
اثني عشر لجنة ببرنامج ىندسة وعموـ الحاسػبات  تشكيؿ بشأف الجودة لوحدةمدير التنفيذي الب المقدـ مف السيد الدكتور/ الكتا-7

 والتػػيالوثػػائؽ االساسػػية والداعمػػة لمعػػايير الجػػودة وتحقيػػؽ الفاعميػػة التعميميػػة وفقػػًا لممعػػايير القياسػػية األكاديميػػة  السػػتكماؿ
 لمجودة. تضمف التحسيف والتعزيز المستمر

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 

 الحيويػةالطبيػة يندسػة الببرنػامج  افلجػ خمػس تشػكيؿ بشػأف الجػودة لوحػدةمػدير التنفيػذي الالكتاب المقدـ مف السػيد الػدكتور/ -8
عميميػػػة وفقػػػًا لممعػػػايير القياسػػػية الوثػػػائؽ االساسػػػية والداعمػػػة لمعػػػايير الجػػػودة وتحقيػػػؽ الفاعميػػػة الت السػػػتكماؿ والتكنولوجيػػػا
 تضمف التحسيف والتعزيز المستمر لمجودة والتياألكاديمية 

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(12) 

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 

اسػػتبياف لقيػػاس رضػػا الطػػالب نحػػو فاعميػػة البػػرامج  بشػػأف الجػػودة لوحػػدةمػػدير التنفيػػذي المػػف السػػيد الػػدكتور/  المقػػدـالكتػػاب -9
 ة.التعميمي

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 

                           -وىى كالتالي : ما تـ انجازه مف ورش عمؿ بالكمية بشأف الجودة لوحدةمدير التنفيذي المف السيد الدكتور/  المقدـالكتاب -12
 03/21/0201األكاديمي يـو السبت الموافؽ  تمادورشة عمؿ حوؿ المسؤوليات المنوطة بكؿ فرد في القسـ لموصوؿ لالع (1

 قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. – Webexالساعة العاشرة صباحًا اوف اليف مف خالؿ برنامج 

الساعة  05/21/0201ورشة عمؿ بعنواف االعتماد البرامجي ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة يـو االثنيف الموافؽ  (0
 ادارة وحدة الجودة. – Webexخالؿ برنامج  مساًء اوف اليف مف 26.22

االعتماد البرامجي يـو االثنيف الموافؽ -ورشة العمؿ بعنواف الوثائؽ األساسية والمتخصصة الداعمة لمعايير الجودة (3
ادارة قسـ ىندسة االلكترونيات  -  ZOOMـ في تماـ الساعة الرابعة عصرًا اوف اليف مف خالؿ برنامج 1/0/0201

 التحكـ وبرنامج ىندسة التحكـ الصناعية.الصناعية و 

ـ في تماـ 14/0/0201يـو األحد الموافؽ  ساسية والمخصصة لالعتماد البرامجيورشة العمؿ بعنواف استكماؿ الوثائؽ اال (4
 ادارة قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وبرنامج ىندسة التحكـ –3الساعة العاشرة والنصؼ صباحًا بالكمية بمدرج

 الصناعية.

  عتماد أي نشاط إلعداد النقاط المطموبة مثؿ ورش العمؿ بمجمس المخاطبة األقساـ العممية والبرامج بالكمية  بأنو تـعممًا
 القسـ ثـ إرساؿ خطاب لمجنة الجودة باألنشطة المعتمدة.

 يؽ التنفيذي لوحدة الجودة ـ حيث أوصي الفر 00/0/0201عمي لجنة الجودة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  عيتـ عرض المواض
 باإلحاطة والعرض عمى مجمس الكمية لالعتماد.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 

  -العالقبث الثقبفٍت:حبسعبً : 
يد المينػدس / بشأف اعتماد التقرير الدراسي الخاص بالسلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -1

لمحصػوؿ  E-JUSTوالممتحػؽ ببرنػامج  –المػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  –عبد اهلل نبيؿ محمد مصػطفى 
عمػػى درجػػة الػػدكتوراه عمػػى المنحػػة المقدمػػة مػػف الجامعػػة المصػػرية اليابانيػػة لمعػػـو والتكنولوجيػػا بمدينػػة بػػرج العػػرب الجديػػدة 

 ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة . 0202ي مارس باإلسكندرية والتي انتيت مدتيا ف
 القــــــــرار

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

خاصة بالسيد الػدكتور ى تسجيؿ بحوث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عما -0
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  بالكميةبقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  المدرس  –/ ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(11) 

 الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرق سػواء
 .ومصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
خاصة بالسيد الػدكتور البحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و ا -3

وذلػؾ لمحفػاظ  بالكميػة ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسـ  االستاذ المساعد  – عالء الديف محمد عباس صالح/ 
وتػػوفير شػػراكة مػػع عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ 

الجامعات األخرق سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسػجيؿ ىػذه األبحػاث 
 .ولسيادت

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
خاصة بالسيد الػدكتور دة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث لمذكرة المقدمة مف السيا -4

وذلؾ لمحفاظ عمػى  بالكمية ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  االستاذ المساعد  – محمد عبد النبي محمد احمد/ 
التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئػة 

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

 .لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع 
 
خاصة بالسيد الػدكتور لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث ا -5

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  بالكميػة ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـبقسـ  المدرس  – سامح عبد الحميـ محمد/ 
احثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرق سػواء الفكرية لمسادة الب

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

 .قات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العال
 
خاصة بالسيد الػدكتور لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث ا -6

 وذلػػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػػة بالكميػة ىندسػة اإللكترونيػػات الصػناعية والػتحكـبقسػـ  المػدرس  – أمجػد سػيد عبػد المجيػػد/ 
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرق سػواء 

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

 .اء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما ج
 
خاصة بالسيد الػدكتور لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث ا -7

لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة وذلػؾ  بالكميػة ىندسة اإللكترونيات الصػناعية والػتحكـبقسـ  االستاذ  – محمد حمدي محمد السيد/ 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرق سػواء 
 .ومصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 .مس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المج
 
 ةخاصػػة بالسػػيدلمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -8

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ  بالكميػة ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـبقسػـ  المعيػدة  – إسراء مصطفى محمػد/  الميندسة
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخػرق 

 .ياجيؿ ىذه األبحاث لسيادتسواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تس
 القــــــــرار

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

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة لبحػوث نشػرت فػي 2المذكرة المقدمة مف السػيدة أ -9
وذلػؾ  ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةالمػدرس بقسػـ  -منػى مجػدي محمػود بػدوي/ ةكتور الد ةمجالت عالمية لمسيد

 -بحث في مجمة عالمية: النشرى
Wireless Personal Communications, Vol. 111, pp. 443-461, (2020). 

  -والبحث بعنواف :
"Reconfigurable Transparent All-Dielectric Water – Based Metamaterial for Microstrip Patch 

Antenna Gain Enhancement " . 

 .احيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتي
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة لبحػوث نشػرت فػي 2ذكرة المقدمة مف السيدة أالم -12
وذلػؾ  ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةالمػدرس بقسػـ  -منػى مجػدي محمػود بػدوي/ ةالدكتور  ةمجالت عالمية لمسيد

 -بحث في مجمة عالمية: النشرى
Plasmonics, Vol. 14, pp. 1321 – 1326, July (2019) . 

  -والبحث بعنواف :
"Dielectric Resonator Antenna Loaded with Reconfigurable Plasma Metamaterial Polarization 

Converter " . 

 .احيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتي
 القــــــــرار

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

 -: دراسبث علٍب : عبشراً 
مواعيد امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ وبدء  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -1

 ـ :0202/0201دكتوراه( لمعاـ الجامعي  –ماجستير  –ـ )دبموـ 0202اني لدورة أكتوبر الدراسة لمفصؿ الدراسي الث



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 ـ .11/3/0201ـ وتنتيي 08/0/0201تبدأ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ 
 ـ.1/7/0201ـ وتنتيي الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني 01/3/0201امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني  تبدأ

 ـ .15/7/0201ـ وتنتيي 4/7/0201صؿ الدراسي الثاني تبدأ امتحانات الف
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ويرفع لمجامعة
 

تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف  -0
عد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية والمسجؿ لدرجة دكتور المدرس المسا –/ محمد سامي سعيد عرفو 

 -تشكؿ المجنة مف السادة:حيث  ـ0219الفمسفة في العموـ اليندسية دورة يناير 
 )خارجي( حموافجامعة  –بكمية اليندسة متفرغ أستاذ السيد مصطفى سعد                أ.د/ . 1
 (عف لجنة اإلشراؼ) واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة       معوض ابراىيـ معوضأ.د/ . 0
 القسـ( داخؿ)مف  واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ عادؿ عبد المسيح صميب           أ.د/ . 3
 (القسـ خارجمف الصناعية والتحكـ) أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونياتمحمد أبو زيد البرواني             د/2أ. 4
 ()مف داخؿ القسـ واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات مساعد أستاذ محمد صالح فتح اهلل طبور         / د.. 5

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

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

يد )عاـ أوؿ( لمميندسة الموافقة عمى ايقاؼ ق المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف  -3
بقسـ  –المقيدة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات  –/ رنا عادؿ احمد فخر الديف 

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ نظرًا لمرضيا ، حيث أوصت لجنة 0218دورة يناير  –ىندسة وعمـو الحاسبات 
 الدراسات العميا بالموافقة .

 ــــــــرارالق

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

الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الطالب / عبد  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف  -4
ستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر المسجؿ لدرجة ماج –الحميد فارس عبد الحميد المزيف 

ـ بناءًا عمى رغبة الطالب المذكور ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندس 0218
 المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف  -5

 –بالميندسة / شيماء احمد محمد عبد الحميد المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات 
 بعنواف :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( 0219دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات 

 الكشؼ عف اضطراب الطاقة الكيربائية والوقاية منو باستخداـ تقنيات التعمـ اآللي "" 
" Electrical Power Disturbanc Detection and Prevention Using Machine Learning 

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

 .الطالبة المذكورةتسجيؿ خطة البحث الخاصة بحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
 
الموافقة عمى التقارير السنوية لطالب  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف  -6

 ـ وىـ :0202/0201حاسبات لمعاـ الجامعي الماجستير بقسـ ىندسة وعموـ ال
 . عمياء عبد العاطي عمي مرسي .1
 . أماني ابراىيـ النقيب .0

 .ما جاء بالتقارير السنوية بعد استيفاء خطة البحص لجميع التقارير حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.ة لجنة الدراسات العميا والبحوث عمى ما جاء بتوصي أوصى المجمس بالموافقة
 
الموافقة عمى ايقاؼ تسجيؿ )عاـ أوؿ(  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف  -7

 المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات –لمميندسة / سالي عبد العزيز محمد السيد 
ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0211دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –الصناعية والتحكـ 

 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .0202/0201وذلؾ نظرًا لرعاية والدىا عف العاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

الموافقة عمى اضافة اسـ السيد أ.د / معوض  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف  -8
رسالة الدكتوراه إلى لجنة اإلشراؼ عمى  –استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –ابراىيـ معوض 

المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –الخاصة بالطالبة / سمية عبد العظيـ الفيشاوي 
ـ وذلؾ نظرًا لحاجة البحث إلى مجيودات سيادتو 0219والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 

 ميا بالموافقة .، حيث أوصت لجنة الدراسات الع

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة  -9
 المسجؿالمدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية و  –محمد ثروت محمد عطيو  الخاصة بالميندس / الدكتوراه
 بعنواف :  –ـ 0215دكتور الفمسفة في العموـ األساسية اليندسية دورة أكتوبر لدرجة 
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 "" الخصائص الفيزيائية والميكروية لمبوليمر المعدؿ بجزيئات الفريت النانومترية 
" Physical and Microwave Properties of Polymer Modified Nano – Ferrite " 

مػنح المينػدس المػذكور درجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ األساسػية اليندسػية حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 .تخصص الفيزيقا والرياضيات اليندسية 

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  -12
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية دورة   - فاطمة محمد عمي خالؼرسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / 

 : بعنواف  –ـ 0217 برأكتو 
 " تحسيف أداء أماف نقؿ البيانات الطبية" 

 " Security Enhancement of Medical Data Transmission" 

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

 لقــــــــرارا

 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 رسالة  -11
 أكتوبردورة المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية   – منير عبد اهلل الينديمحمد السيد الخاصة بالميندس /  الماجستير

( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف ) دراسة تأثير االرتداد الصوتي عمى االشارات الصوتية  -ـ في موضوع :0216
  -السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 امعة الزقازيؽ )خارجي(ج –أستاذ بكمية اليندسة  فتحي عبد الفتاح فرجأ.د/  1
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 0
 )داخمي(ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ بقسـ  أ.د/ منى محمد صبري شقير  3

ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت بقسػػـ  اسػػتاذ متفػػرغ )اسػػتاذ مسػػاعد( د / عادؿ شاكر الفيشاوي 4
 )مشرؼ( الكيربية

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

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

مذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة ال -10
دورة المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية   – مروة محمد عبد الحميد عبد الباري/  ةالخاصة بالميندس الماجستير

( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة يؿ اليوائيات المبنية عمى المياه السائمة ) تصميـ وتحم -ـ في موضوع :0215 أكتوبر
  -الرسالة مف السادة:
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 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة المنصورة )خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  حمدي احمد الميقاتيأ.د/  1
 (داخميالكيربية ) أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 0
 )مشرؼ(ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ متفرغ بقسـ  أ.د/ صابر حممي زيف الديف  3
 )مشرؼ( ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةاستاذ مساعد بقسـ  د. / ىند عبد العظيـ مميط 4

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

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

رسالة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة -13
 أكتوبردورة المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية   – اسماء عادؿ مرزوؽ بالبؿ/  ةالخاصة بالميندس الماجستير

( وتشكيؿ لجنة ) دراسة وتصميـ اليوائيات القابمة لمزرع لتطبيقات القياس البيولوجي الالسمكي  -ـ في موضوع :0215
  -فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة سـاال ـ
 أستاذ بالجامعة المصرية اليابانية )خارجي( عادؿ بدير عبد الرحمفأ.د/  1
 )مشرؼ(ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ متفرغ بقسـ  أ.د/ صابر حممي زيف الديف  0

ت واالتصػػاالت ىندسػػة اإللكترونيػػا( بقسػػـ سػػاعدأسػػتاذ متفػػرغ )اسػػتاذ م د/ عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر   3
 )داخمي(الكيربية 

 )مشرؼ( ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةاستاذ مساعد بقسـ  د. / ىند عبد العظيـ مميط 4
 .الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

 القــــــــرار

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

فاطمة /  ة( لمميندسأوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -14
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽدسة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  بقسـ ىن ةالمسجم – الزىراء السيد رشاد احمد

يبدأ مف  ةالمذكور  ة( لمطالبأوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ينايردورة 
 .ـ 1/0/0200ـ حتى 31/1/0201

 القــــــــرار

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

حاتـ ( لمميندس / أوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -15
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة في العمـو اليندسية ماجستير الالمسجؿ لدرجة  – شوقي عبد الخالؽ محمد
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( لمطالب المذكور يبدأ مف أوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ايريندورة 
 .ـ 1/0/0200ـ حتى 31/1/0201

 القــــــــرار

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

مصطفى ( لمميندس / أوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2أ المذكرة المقدمة مف السيدة -16
دورة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة في العموـ اليندسية ماجستير الالمسجؿ لدرجة  – احمد مصطفى نصار

( لمطالب المذكور يبدأ مف أوؿفقة عمى مد )عاـ ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموا0217 يناير
 .ـ 1/0/0200ـ حتى 31/1/0201

 القــــــــرار

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

سامية /  ة( لمميندسأوؿلدراسة )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة ا2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -17
اإللكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة  مـو اليندسيةالع دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمسجم – محمد محمد عبد الحميـ

يبدأ  ةالمذكور  ة( لمطالبأوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0216 ينايردورة الكيربية 
 .ـ 31/1/0200ـ حتى 1/0/0201 مف

 القــــــــرار

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

نيى /  ة( لمميندسأوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -18
اإللكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة  في العمـو اليندسيةماجستير اللدرجة  ةالمسجم – حمود رمضاف عمرومحمد فتحي م

يبدأ  ةالمذكور  ة( لمطالبأوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ينايردورة الكيربية 
 .ـ 1/0/0200ـ حتى 31/1/0201مف 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
آية /  ة( لمميندسأوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -19

دورة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة يندسية العمـو اللدرجة ماجستير  ةالمسجم – جماؿ عبد الباسط الشيخ
يبدأ مف  ةالمذكور  ة( لمطالبأوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 يناير
 .ـ 1/0/0200ـ حتى 31/1/0201

 القــــــــرار

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

عمياء /  ة( لمميندسثانيد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -02
وعمـو الحاسبات تخصص ىندسة وعموـ بقسـ ىندسة  العمـو اليندسيةلدرجة ماجستير  ةالمسجم – عبد العاطي عمي مرسي



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(18) 

 ةالمذكور  ة( لمطالبثانيـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0216 ينايردورة حاسبات ال
 .ـ 31/1/0200ـ حتى 1/0/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

أماني /  ة( لمميندسثانيد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المقدمة مف السيدة أالمذكرة  -01
وعمـو الحاسبات تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات بقسـ ىندسة العمـو اليندسية لدرجة ماجستير  ةالمسجم – ابراىيـ النقيب

 يبدأ مف ةالمذكور  ة( لمطالبثانيالعميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات0216 ينايردورة 
 . ـ31/1/0200ـ حتى 1/0/0201

 القــــــــرار

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

عزة /  ة( لمميندسثانييا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العم2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -00
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية تخصص بقسـ ىندسة العمـو اليندسية لدرجة ماجستير  ةالمسجم – رمضاف عبده دندوح

حوث بالموافقة عمى مد ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والب0216 ينايردورة  ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية
 . ـ1/0/0200ـ حتى 31/1/0201 يبدأ مف ةالمذكور  ة( لمطالبثاني)عاـ 

 القــــــــرار

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

فاطمة /  ة( لمميندسثانيشأف مد فترة الدراسة )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ب2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -03
اإللكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة العمـو اليندسية لدرجة ماجستير  ةالمسجم – الزىراء عبد الستار توفيؽ عبد الستار

عميا والبحوث ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات ال0216 ينايردورة  الكيربية تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية
 . ـ1/0/0200ـ حتى 31/1/0201 يبدأ مف ةالمذكور  ة( لمطالبثانيبالموافقة عمى مد )عاـ 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
محمود ( لمميندس / ثانيالبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -04

اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة ماجستير  – حمدي محمد عوض اهلل
والبحوث  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا0216 ينايردورة إلحاؽ ب تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 . ـ1/0/0200ـ حتى 31/1/0201 ( لمطالب المذكور يبدأ مفثانيبالموافقة عمى مد )عاـ 
 القــــــــرار

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

محمود ( لمميندس / ثانيث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -05
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية تخصص بقسـ ىندسة العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة ماجستير  – محمد توفيؽ الريفي



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

وث بالموافقة ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبح0216 ينايردورة إلحاؽ ب ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية
 . ـ1/0/0200ـ حتى 31/1/0201 ( لمطالب المذكور يبدأ مفثانيعمى مد )عاـ 

 القــــــــرار

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

محمد ( لمميندس / ثانيمد فترة الدراسة )عاـ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -06
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية تخصص بقسـ ىندسة العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة ماجستير  – إبراىيـ السيد سعفاف

لموافقة ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث با0216 ينايردورة إلحاؽ ب ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية
 . ـ1/0/0200ـ حتى 31/1/0201 ( لمطالب المذكور يبدأ مفثانيعمى مد )عاـ 

 القــــــــرار

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

سامر ( لمميندس / ثانيترة الدراسة )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد ف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -07
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية تخصص بقسـ ىندسة العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة ماجستير  – عمرو ابراىيـ الدسوقي

فقة ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموا0216 ينايردورة إلحاؽ ب ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية
 . ـ1/0/0200ـ حتى 31/1/0201 ( لمطالب المذكور يبدأ مفثانيعمى مد )عاـ 

 القــــــــرار

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

عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة  الموافقة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -08
بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –بالميندس / عمرو محمود أميف أبو سالـ المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية 

 بعنواف :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( 0219دورة أكتوبر  –الصناعية والتحكـ )المركبات ذاتية القيادة( 

 ـ لممركبات ذاتية القيادة لسالمة سيناريوىات القيادة الحرجة "التخطيط الحركي والتحك" 
" Motion Planning and Control of Autonomous Vehicles for Safety – Critical Driving 

Scenarios " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 لصناعية والتحكـاإللكترونيات اأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  أ.د / محمد ابراىيـ محمود 1
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ مساعد بقسـ ىندسة  د./ طارؽ احمد محمود 0
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـاستاذ مساعد بقسـ ىندسة  د. / رأفت السيد شمبي 3
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـمدرس بقسـ ىندسة  د. / جماؿ شحاتة الغزالي 4

 .تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالطالب المذكور الدراسات العميا بالموافقة عمى  حيث أوصت لجنة
 

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

 
 -اللجبى:الحبدي عشر : 

( المنعقدة يـو األحد الموافؽ السادسةمسة الجالصناعية والتحكـ )محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات  -1
 ـ .14/0/0201

 القــــــــرار                                                                                          

 أحيط المجمس عمما.
 

الموافؽ  الثالثاءلمنعقدة يـو ( االسادسةالجمسة واالتصاالت الكيربية )محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات   -0
 ـ .9/0/0201

 القــــــــرار                                                                                          

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .01/0/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ السادسةالجمسة لجنة شئوف التعميـ والطالب )محضر اجتماع  -3

 القــــــــرار                                                                                          

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .01/0/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ السادسةالجمسة لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة )محضر اجتماع  -4

 القــــــــرار                                                                                          

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .01/0/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ السادسةالجمسة لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية )محضر اجتماع  -5

 القــــــــرار                                                                                         

 أحيط المجمس عمما.
 
 

 ـ .00/0/0201الموافؽ  االثنيف( المنعقدة يوـ السادسةالجمسة وحدة توكيد الجودة )محضر اجتماع  -6

 القــــــــرار                                                                                          

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .14/0/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ السادسةالجمسة مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )محضر اجتماع  -7

 القــــــــرار                                                                                          

 مس عمما.أحيط المج
 

 ـ .01/0/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ السادسةالجمسة لجنة الدراسات العميا )محضر اجتماع  -8

 القــــــــرار                                                                                          

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .01/0/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ السادسة الجمسةلجنة المكتبة )محضر اجتماع  -9

 القــــــــرار                                                                                       
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 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 أحيط المجمس عمما.
 

الموافؽ  االحد( المنعقدة يـو ةالسادسالجمسة المجنة التنسيقية لمبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة )محضر اجتماع   -12
 . ـ08/0/0201

 القــــــــرار                                                                                        

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .14/0/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ السادسةالجمسة وعموـ الحاسبات )محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة   -11

 القــــــــرار                                                                                          

 أحيط المجمس عمما.
 

 -: هب ٌسخجد هي أعوبل : الثبًً عشر
العذر القيري األوؿ لمطالب / معتز محمد عطيو  التعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0

ـ المقيد بالفرقة الثالثة قسـ اتصاالت  0202/0201عبد المقصود البياع عف امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
جائحة كورونا وعدـ استطاعتو وحالتو باؽ وذلؾ لعدـ قدرتو عمى الحضور نظرًا لسفره خارج البالد لظروؼ خاصة ولظروؼ 

، حيث أف الفاكس ورد بعد العودة قبؿ موعد االمتحانات ومرفؽ صورة مف جواز السفر الخاص بالطالب وتأشيرة الخروج 
 انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

العػذر القيػري األوؿ لمطالػب / أسػامة مجػدي ابػو زيػد  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف د/2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
ـ المقيد بالفرقػة الثالثػة قسػـ اتصػاالت وحالتػو فرصػة 0202/0201خميؿ عف امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

ا ، حيث أف الطالب تقدـ بالعذر بعد انتيػاء لجنػة شػئوف أولى وذلؾ لعدـ قدرتو عمى الحضور وذلؾ نظرًا لظروؼ جائحة كورون
 التعميـ والطالب .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

لموافقػة معيػدة بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات بشػأف ا –/ أمؿ عمػاد الػديف عبػد الػرازؽ مرسػي  الميندسةمف  ةالمقدم المذكرة -4
 زوج وذلؾ لمعمؿ بدولة الكويت ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة بالتفويض . ة مرافؽعمى اعطائيا اجاز 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 ًً هسبء الثبًٍتاًخِى االجخوبع حٍث كبًج السبعت 
 

 

 تـــد الكلٍــعوٍ   س                                 ــي الوجلــأهٍ      



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/3/0201 السابعةلجمسة ا ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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