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 حضر اجتماع مجمس الكميةم

 .ـ7/0/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { السادسة} الجمسة                           
م ّفى حوبم السبعت الحبدٌت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكلٍت 7/2/2221اًَ فً ٌْم االحد الوْافق 

 ) عوٍد الكلٍت ( ٍرٍأٌوي السٍد أحود السٍد عوبرئبست السٍد األسخبذ الدكخْر/ 

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

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان2أ 0

 والتحكـ رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  د/ حمدي عمى أحمد عوض2أ 3

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية 2أ 4

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / أسامة فوزي نبوي زىراف 5

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـبعمؿ رئيس مجمس  قائـ / محمد سيد محمد عبد القادر2د 6

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  ضأ.د/ معوض إبراىيـ معو  7

  ) مدعو( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  8

 )بالتناوب( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ  أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 9

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية .د/ عادؿ عبد المسيح صميبأ 12

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

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد عبد العظيـ البرديني 10

 األستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب( أ.د/ محمد أبو زيد البرواني 13

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

 أقدـ األساتذة المساعديف )بالتناوب(  د./ أحمد نبيو زكي راشد 15

 أعتذر عف الحضور
 ؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالبوكي أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 1

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ .د/ نواؿ أحمد الفيشاويأ 0

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )بالتناوب( أ.د/ وداد عبد المنعـ الجنايني 3

 تغيب عف الحضور

 ) مف الخارج ( دسيف بالمنوفيةالميننقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 1

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

 تولى سكرتارية الجمسةت

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

  بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةاستاذ متفرغ  – الصيرفيعمي سعيد لسيد أ. د/ لوفاة اواجب العزاء سيادتو قدـ كما . 

  ىندسػػة االلكترونيػػات بقسػػـ اسػػتاذ  – محمػػد ابػػو زيػػد البراونػػيلسػػيد أ. د/ قة الوفػػاة شػػقيواجػػب العػػزاء سػػيادتو قػػدـ كمػػا
 الصناعية والتحكـ .

  االستاذ المتفرغ  –بالؿ ابو ظالـ  /النشار زوجة السيد الدكتورقدـ سيادتو واجب العزاء لوفاة السيدة الدكتورة / سموى كما
 2بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 

 االسبؽنائب رئيس الجامعة  - ادتو السيد االستاذ الدكتور / عبد الرحمف قرمافكما نعى سي                                                      

  بالسادة األعضاء الجدد أ.د / حسف محمد عبد الحافظ والسيد أ.د/ محمػد عبػد العظػيـ البردينػي كما تقدـ سيادتو بالترحيب
. 

 
 -: الوصبدقبث :أّالً 

 . ـ3/1/0201 ( المنعقدة بتاريخ الخامسة المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )
 

 

 هْضْعبث ببلخفٌْض :ثبًٍبً : 
/ أحمد مصطفى 2بشأف الموافقة عمى مشاركة السيد دد/ رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات 2يد أسالكتاب الوارد مف ال -1

 ة الوطنية اإللكترونية لمصحة النفسية .استاذ مساعد بالقسـ في مشروع المنص -المحالوي
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 . -هْضْعبث لإلحبطت :ثبلثبً : 
 – ؿد/ نبيؿ عبد الواحد إسماعي2بشأف ضـ السيد أ ـ31/10/0202( بتاريخ 3237د/ رئيس الجامعة رقـ )2قرار السيد أ -1

رغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية لعضوية مجمس الكمية مف الداخؿ ولمدة عاـ اعتبارا مف األستاذ المتف
 ـ. 09/10/0202

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
 
 د/ عميد الكمية بشأف إعادة تشكيؿ مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. 2قرار السيد أ -0

 القــــــــرار

 مجمس عمما .أحيط ال
 
 
 

 

 هْضْعبث عبهت ::  رابعبً 
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بشأف اعادة اعتماد الئحة الدراسات العميا بالساعات المعتمدة بالكمية وكيؿ الكمية لمدراسات العميا د/ 2الكتاب الوارد مف السيد أ -1
 ـ لمدراسات العميا المعتمد مف لجنة القطاع اليندسي.0202بعد وضعيا ومراعاة االطار المرجعي 

 ـــــــرارالقـ

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

عميد كمية اليندسة اإللكترونية بشأف اتفاؽ تنفيذي لمتعاوف بيف وكالة الفضاء المصرية وكمية  د/2الكتاب الوارد مف السيد أ -0
ة مرتبطة بمنصة تعميـ تكنولوجيا جامعة المنوفية لممشاركة في مشروع " أقمار صناعية معممية تعميمي –اليندسة اإللكترونية 
 الفضاء المصرية " .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 هْضْعبث اللجٌت الخٌسٍقٍتخبهسبً : 
 د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف صرؼ منحة التفوؽ لمطالبة/ شذا نعيـ توفيؽ حيث2الكتاب الوارد مف السيد أ -1

أوصت المجنة التنسيقية بعدـ الموافقة عمى الصرؼ طبقا لمقواعد المعموؿ بيا وبالرجوع الى حساب المعدؿ التراكمي لمطالبة 
ـ وطبقا الى قرار المجنة العميا لمبرامج ذات 0219/0202نياية العاـ األكاديمي  في 3556قد تبيف أف المعدؿ التراكمي 

يقؿ عف  ـ بصرؼ منح التفوؽ لمطالب الحاصميف عمى معدؿ تراكمي ال00/5/0219الساعات المعتمدة بالجامعة بتاريخ 
356  . 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .
 
اء الطالب الخريجيف ) مرواف د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف عدـ الموافقة عمى استثن2الكتاب الوارد مف السيد أ-0

ساعة اضافية والتي تؤدى الى تخرجيـ في الفصؿ الدراسي األوؿ  0أيمف محمد جماؿ( مف تسجيؿ عدد -عمى السروي
ـ حيث أوصت المجنة التنسيقية بعدـ الموافقة وتـ اعادة تسجيؿ المقررات لمطالب طبقا الى المعدؿ 0202/0201االكاديمي 

 ئحة البرنامج كما ىو موضح بالجدوؿ المرفؽ بالمذكرة وبناء عميو سيتـ تعديؿ الخطة الدراسية لمبرنامج.التراكمي وطبقا الى ال 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .
 
اقشة اعتماد خطة التحسيف والتطوير لبرنامج ىندسة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف من2الكتاب الوارد مف السيد أ-3

 االتصاالت والشبكات ومرفؽ طيو خطة التعزيز والتطوير لمبرامج حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .
 
د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف وضع نظاـ لتطبيؽ تخفيض المصروفات الدراسية 2أ الكتاب الوارد مف السيد -4

بتخفيض الرسوـ  ؿلمطالب المتفوقيف لمبرامج الثالثة حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة عمى منح الطالب الثالثة األوائ
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 %52الى  %02ؿ دراسي واحد بنسب تتراوح ما بيف وذلؾ لمدة فص 356الدراسية عمى أال يقؿ المعدؿ التراكمي عف 
  -كاالتي:

 % عمى أف يتـ تحديد الطالب المتفوقيف عقب كؿ فصؿ دراسي.02الثالث  -%32الثاني  -%52األوؿ    
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .
 
د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف اعتماد تقرير ورشة العمؿ والتي عقدت األثنيف 2أ الكتاب الوارد مف السيد-5

ـ لمناقشة واستكماؿ بعض ممفات معايير الجودة واستبيانات قياس رضا الطالب عف الفصؿ الدراسي األوؿ 11/1/0201
 -ـ واعداد خطة التحسيف لمبرامج بحضور كؿ مف :0202/0201لمعاـ الجامعي 

 / ابراىيـ عبد الحميد رمضاف 2السيد د - 0        ىب/ غادة محمد البن2السيدة د -1
 / سامح عبد الحميـ 2السيد د -4        / أمجد سيد عبد المجيد2السيد د -3

   بالتقرير. ءما جا ىوخطة التحسيف لمبرنامج حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة عم –ومرفؽ محضر اجتماع ورشة عمؿ 
 القــــــــرار

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

 
لسيد  عبد الطمب المقدـ مف الطالب / مصطفى ا د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب الوارد مف السيد أ -7

حيث أوصت المجنة ـ 0202/0201الحميد عمار بشأف قبوؿ اعتذاره عف الفصؿ الدراسي األوؿ وذلؾ لمعاـ الجامعي 
 التنسيقية بالموافقة. 

 القــــــــرار

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

 -شئْى أعضبء ٍُئت الخدرٌس ::  سبدسبً 
/ مصػطفى سػامى عبػد المجيػد عػتمـ  سالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد المينػد .1

المعيد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى درجػة الماجسػتير فػي 
بالموافقة عمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس مساعد بذات القسػـ حيػث أنػو )العمـو اليندسية(  . حيث أوصى مجمس القسـ 

 كاف ممتـز في عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة معيد بالقسـ ومحسنا في أدائو وتقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

/ أحمػد صػالح القوصػي المعيػد بقسػـ سمف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمػى تعيػيف السػيد المينػدالمذكرة المقدمة  .0
ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بالكميػػة فػػي وظيفػػة مػػدرس مسػػاعد بػػذات القسػػـ نظػػرا لحصػػولو عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي )العمػػوـ 

فػي وظيفػة مػدرس مسػاعد بػذات القسػـ حيػث أنػو كػاف اليندسية(  . حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تعيػيف سػيادتو 
 ممتـز في عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة معيد بالقسـ ومحسنا في أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو .

 القــــــــرار
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 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

 -: شئْى الخعلٍن ّالطالةسببعبً : 
د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف األعػذار القيريػة التػي تقػدـ بيػا بعػض طػالب الفرقػة 2المقدـ مف السيد أالكتاب  -1

ـ نظػػرا لتػػأخر 0202/0201اإلعػػدادي لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بعػػدـ دخػػوؿ امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ الجػػامعي 
تعػديؿ ترشػيحو نتيجػة لزيػادة درجاتػو فػي الثانويػة العامػة مػف قبػؿ مكتػب وصػوؿ اسػـ الطالػب الػى الكميػة حيػث أف الطالػب تػـ 

  -التنسيؽ وذلؾ عمى النحو التالي:
 مالحظات الفرقة اسـ الطالب ـ
 العذر القيري االوؿ عف الفصؿ الدراسي االوؿ اإلعدادي محمد صبري فتح الباب على عمرو 1
 لعذر القيري االوؿ عف الفصؿ الدراسي االوؿا اإلعدادي عبد المحسف شعباف عبد المحسف البصمي 0

ومرفػػؽ شػػيادة بيػػاف درجػػات بعػػد تعػػديؿ درجػػاتيـ وصػػورة مػػف بطاقػػات الترشػػيح التػػي تفيػػد ترشػػيحيـ لمكميػػة حيػػث أوصػػت لجنػػة 
 . شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ العذر القيري لمطالبيف

 القــــــــرار

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

إرجاء قيد التي تقػدـ بيػا بعػض طػالب الفرقػة اإلعػدادي  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ-0
ـ نظػػرا لتػػأخر وصػػوؿ 0202/0201لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بعػػدـ دخػػوؿ امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ الجػػامعي 

اسمائيـ الى الكمية حيث أف الطالب تـ تعديؿ ترشيحو نتيجة لزيادة درجاتيـ في الثانوية العامة مف قبػؿ مكتػب التنسػيؽ وذلػؾ 
  -عمى النحو التالي:

 الفرقة اسـ الطالب ـ
 اإلعدادي شيماء سيد عبد الحافظ على 1
 اإلعدادي أحمد فؤاد عبد السميع البنا 0

ؽ شػػيادة بيػػاف درجػػات بعػػد تعػػديؿ درجػػاتيـ وصػػورة مػػف بطاقػػات الترشػػيح التػػي تفيػػد ترشػػيحيـ لمكميػػة حيػػث أوصػػت لجنػػة ومرفػػ
أحمػد فػؤاد  شػيماء سػيد عبػد الحػافظ عمػى والطالػب لمطػالبيف  إرجػاء القيػد لمطالبػة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ 

 ـ عمى أف ال يحتسب ارجاء القيد ضمف مرات ايقاؼ .0201/0200عبد السميع البنا لمعاـ الجامعي القادـ 
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .
 
راسػي االوؿ العػذر القيػري األوؿ عػف الفصػؿ الد د/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

تمػػتمس فيػو قبػوؿ عػذرىا نظػػرا  0202/0201غاليػة بالفرقػػة اإلعػدادي لمعػاـ الجػامعي  مػاىر عبػػد الغفػار ابػوإسػراء / لمطالبػة 
لتأخر وصوؿ اسـ الطالبة الػى الكميػة حيػث أنيػا ضػمف الطػالب المرشػحيف الػى الكميػة النػاجحيف فػي مسػابقة المجمػس االعمػى 

ومرفػػؽ طيػػو صػػورة مػػف خطػػاب المسػػابقة  9/10/0202( وقػػد ورد الكشػػؼ متػػأخرا بتػػاريخ لمجامعػػات ) المركزيػػة والموحػػدة 
العػز القيػري االوؿ  حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمػى قبػوؿالمركزية والموحدة التي تفيد ترشيحيا لمكمية 

 .لمطالبة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

 القــــــــرار

 لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية 
 
ضػياء ايمػف احمػد ابػو / الطمب المقدـ مف الطالب  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ-4

لجػامعي جمؿ الذى يمتمس فيو تأجيؿ دخوؿ االمتحػاف لمقػرر تصػميـ منطقػي ) مقػرر تحميػؿ مػف الفرقػة اإلعػدادي( فػي العػاـ ا
   -ـ وذلؾ عمى النحو التالي:0202/0201
ـ
مواد التحميؿ الذى ابدى الطالب رغبتو في عدـ  الكمية المحوؿ منيا الفرقة االسـ  

 دخوؿ االمتحاف فييا
 تصميـ منطقي ىندسة شبرا بنيا الثالثة ضياء ايمف احمد ابو جمؿ 1

 تأجيؿ دخوؿ االمتحاف لمطالب المذكور. حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .
 
طالب الفرقة األولػى الػذيف يمتمسػوف تأجيػؿ دخػوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ-5

  -ـ وذلؾ عمى النحو التالي :0202/0201حاف بعض مواد التحميؿ في ىذا العاـ امت

مواد التحميؿ الذى أبدى الطالب رغبتو  الكمية المحوؿ منيا االسـ ـ 
 في عدـ دخوؿ االمتحاف فييا

 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو محمد تامر زكى الرايؽ  1
 ـ منطقيتصمي ىندسة شبيف الكـو محمد رضا سميماف  0
 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو يالنيمحمد جماؿ عبد العظيـ الك 3
 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو محمد عبد الغنى محمد ابو طالب 4
 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو محمد محمود محمد الشيخ 5
 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو مصطفى وائؿ عبد الحميد السييتي 6
 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو راىيـ محمد نصرىبو اب 7
 تصميـ منطقي ىندسة المنيا عمر اشرؼ عبد الستار 8
 تصميـ منطقي ىندسة المنيا عبد المطيؼ مصطفى محمود شمقامي 9

 تصميـ منطقي حمواف -ىندسة المطرية  زياد محمد نجيب محمود ابو طالب 12
 تصميـ منطقي فيـوىندسة ال ابراىيـ جابر ابراىيـ عبده 11
 تصميـ منطقي حمواف -ىندسة المطرية رانيا طارؽ ابو النجا صقر 10
 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو فارس عماد السيد ابراىيـ الدويؾ 13
 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو محمد رضا محمد عطا اهلل 14
 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو محمود خالد محمد خيرة 15
 تصميـ منطقي بنيا –ىندسة شبرا  عبد الرحمف محمد مرعى محمد 16
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 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكوـ  السيد نوفؿ كريـ صبري 17
 تصميـ منطقي حمواف -ىندسة المطرية  يمنى عبد الفتاح محمد الجزار 18

 مواد التحميؿ لمطالب المذكوريف. ضتأجيؿ دخوؿ االمتحاف بع حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ
 القــــــــرار

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

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف التػػرخيص لطػػالب الفػػرص مػػف الخػػارج بػػدخوؿ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ-6
 -ـ وىـ كالتالي:0202/0201الجامعي  االمتحانات لمعاـ

 فرصة التقدـ لالمتحاف الفرقة اسـ لطالب ـ
 االخيرة االولى اسالـ مسعود عبد الغنى دراز 1

 ميـ والطالب بالموافقة. أوصت لجنة شئوف التع حيث أف ىؤالء الطالب قاموا بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ وحيث
 القــــــــرار

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

إرجػاء قيػد الطالػب / محمػد ممػدوح عفيفػي حسػيف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ-7
الكمية حيث أف الطالب تػـ تعػديؿ  ـ نظرا لتأخر وصوؿ اسـ الطالب الى0201/0200الجبالي بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي 

ادة الثانويػة العامػة بعػػد تعػديؿ درجاتػػو ومرفػؽ شػػيترشػيحو نتيجػة لزيػػادة درجاتػو فػي الثانويػػة العامػة مػػف قبػؿ مكتػب التنسػػيؽ 
أف الطالػب تقػدـ إلػى الكميػة بعػد حيػث  واستعالـ ترشيح الطالب مػف اإلدارة العامػة لشػئوف التعمػيـ الػذي يفيػد ترشػيحو لمكميػة  

 انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب.
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
إرجػاء قيػد الطالػب / مصػطفى محمػد محمػود محمػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ-8

ا لتػأخر وصػوؿ اسػـ الطالػب الػى الكميػة حيػث أنػو مػف ضػمف ـ نظػر 0201/0200الدمرداش بالفرقة اإلعدادي لمعػاـ الجػامعي 
الطالب المرشحيف إلى الكمية النػاجحيف فػي مسػابقة المجمػس األعمػى لمجامعػات )المركزيػة والموحػدة( وقػد ورد الكشػؼ متػأخرًا 

ف الطالػػب أحيػػث  صػػورة مػػف خطػػاب المسػػابقة المركزيػػة والموحػػدة التػػي تفيػػد ترشػػيحو لمكميػػة  ومرفػػؽ ـ 9/10/0202بتػاريخ 
 تقدـ إلى الكمية بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
 -الجْدة : :  ثبهٌبً 

دة استكماؿ الممفات األساسية والداعمة لمعايير الجو  بشأف الجودة لوحدةمدير التنفيذي الالكتاب المقدـ مف السيد الدكتور/ -1
  -اآلتية وىـ كتالي: جلمبرامالتقارير الشيرية وتقيـ االداء  عمى السحابة االلكترونية الخاصة بوحدة الجودة و

 .برنامج ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -1  
  .برنامج ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ -0  

 .برنامج ىندسة وعمـو الحاسبات -3
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 .سة الطبية الحيوية والتكنولوجيا برنامج اليند -4
 برنامج ىندسة االتصاالت والشبكات. -5
 برنامج ىندسة التحكـ الصناعية . -6

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية باعتماد التقارير.
 

  -العالقبث الثقبفٍت:حبسعبً : 
قسـ ىندسة وعموـ الحاسػبات  دراسػة  تأف مقترحابشلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -1

المكسيكية واحدى الجامعات المناظرة ليا بناءا عمػى الخطػاب الموجػو لمكميػة مػف    UNAMمقترح اتفاؽ التعاوف بيف جامعة 
 جامعة المنوفية حيث أوصى مجمس القسـ بالمقترحات التالية:

 رات العممية.تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخب -1
 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه. -0
مػف مجمػس  ءتبادؿ المنح الدراسية والتدريبية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافيػة والبحػوث العمميػة بالموافقػة عمػى مػا جػا-3

 القسـ في ىذا الشأف.
 القــــــــرار

 .ت الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقا
 
قسـ ىندسة وعموـ الحاسػبات الخاصػة  تبشأف مقترحالمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا-0

عما أسفرت عنو المجنة العميا المصرية العراقية المشتركة بناء عمى الخطاب الموجية لمكمية مف جامعة المنوفية حيػث أوصػى 
 س القسـ بالمقترحات التالية:مجم

 تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية. -1
 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه. -0
مػف مجمػس  ءتبادؿ المنح الدراسية والتدريبية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافيػة والبحػوث العمميػة بالموافقػة عمػى مػا جػا-3

 ذا الشأف.القسـ في ى
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
 سػموىبشػأف الطمػب المقػدـ مػف السػيدة الميندسػة / لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث ا -3

وعضو االجازة الدراسػية لمحصػوؿ  –ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية المدرس المساعد بقسـ  –سعيد حامد مصطفى 
عمى درجة الدكتوراه مف جامعة ىونج كونج والتػي تمػتمس فيػو الموافقػة عمػى مػد االجػازة الدراسػية لمػدة عػاـ رابػع اعتبػارا مػف 

صػت لجنػة العالقػات الثقافيػة ـ بمرتب يصرؼ مف الػداخؿ وذلػؾ السػتكماؿ الدراسػة حيػث أو 16/8/0201حتى  17/8/0202
 مف مجمس القسـ في ىذا الشأف. ءوالبحوث العممية بالموافقة عمى ما جا

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
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/ محمد سعيد  سأف الطمب المقدـ مف السيد الميندبشلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا-4
وعضػو االجػازة الدراسػية لمحصػوؿ عمػى درجػة الػدكتوراه مػف  -المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات  -محمد عزاـ

مػد  جامعة ىونج كونج عمى المنح المقدمة لمدولة مف جامعة سيتي وبدوف نفقات مف البعثات والتي يمتمس فيو الموافقة عمى
ـ بمرتب يصرؼ مػف الػداخؿ وذلػؾ 31/8/0201حتى  08/10/0202االجازة الدراسية لمدة عاـ )ثالث( لمدكتوراه اعتبارا مف 

مػف مجمػس القسػـ فػي ىػػذا  ءالسػتكماؿ الدراسػة حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة والبحػوث العمميػػة بالموافقػة عمػى مػا جػا
 الشأف.

 القــــــــرار

 .افقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالمو 
 
عمى إضافة باحثيف لألبحػاث المنشػورة  لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقةا -5

اإللكترونيػػات واالتصػػاالت ـ ىندسػػة االسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػ – السػػيد محمػػود الربيعػػيد/ 2أ حيػػث تقػػدـ السػػيدمػػف رسػػائؿ عمميػػة 
األسػػتاذ المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة  –إضػػافة السػػيدة الػػدكتورة / غػػادة محمػػد عبػػد السػػتار البنبػػي بشػػأف الموافقػػة عمػػى  الكيربيػػة

 في العمؿ البحثي بعنوافاإللكترونيات الصناعية والتحكـ إلى قائمة المؤلفيف 
 Cancellable Optical Face Recognition Based on Fractional – Order Lorenz Chaotic 

Haar Wavelet Fusion . 

المعيػدة بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  –مػاف صػالح محمػد بػدر ليست عضوا بمجنػة اإلشػراؼ الخاصػة بالميندسػة / ايحيث أنيا 
 والمسجمة لدرجة الماجستير وقد ساىمت في اعداد البحث . واالتصاالت الكيربية بالكمية

 رارالقــــــــ

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
عمػػى إضػػافة بػػاحثيف لألبحػػاث  لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػةا -6

اإللكترونيػػات االسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة  – السػػيد محمػػود الربيعػػيد/ 2أ تقػػدـ السػػيد حيػػث المنشػػورة مػػف رسػػائؿ عمميػػة
المػػػدرس بقسػػػـ ىندسػػػة  –وليػػػد فػػػؤاد جػػػابر الشػػػافعي  إضػػػافة السػػػيد الػػػدكتور /بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى  واالتصػػػاالت الكيربيػػػة

 في العمؿ البحثي بعنوافإلى قائمة المؤلفيف  اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية
Cancellable Optical Face Recognition Based on Fractional – Order Lorenz Chaotic Haar 

Wavelet Fusion . 

المعيػػدة بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  –مػػاف صػػالح محمػػد بػػدر عضػػوا بمجنػػة اإلشػػراؼ الخاصػػة بالميندسػػة / اي لػػيس أنػػوحيػػث 
 في اعداد البحث . لمسجمة لدرجة الماجستير وقد ساىـوا واالتصاالت الكيربية بالكمية

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
عمػػى إضػػافة بػػاحثيف لألبحػػاث  لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػةا -7

اإللكترونيػات واالتصػاالت االسػتاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة  – طػوطػو السػيد د/ 2أ تقػدـ السػيد حيػث المنشورة مف رسائؿ عمميػة
المػػػدرس بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  –وليػػػد فػػػؤاد جػػػابر الشػػػافعي  إضػػػافة السػػػيد الػػػدكتور /بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى  الكيربيػػػة

 في العمؿ البحثي بعنوافواالتصاالت الكيربية بالكمية إلى قائمة المؤلفيف 
Deep Convolutional Neural Networks for COVID-19 Automatic Diagnosis . 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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والمسجمة لدرجة الدكتوراه بالقسـ وقد ساىـ  ليس عضوا بمجنة اإلشراؼ الخاصة بالميندسة / ىبو عبد الحميد عمارةحيث أنو 
 في اعداد البحث .

 القــــــــرار

 .ع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرف
 
عمػػى إضػػافة بػػاحثيف لألبحػػاث  لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػةا -8

 وعمػوـ الحاسػباتاالستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  – نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿد/ 2أ تقدـ السيد حيث المنشورة مف رسائؿ عممية
المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت  –وليػػد فػػؤاد جػػابر الشػػافعي  السػػيد الػػدكتور / إضػػافةبشػػأف الموافقػػة عمػػى 

 في العمؿ البحثي بعنوافالكيربية بالكمية إلى قائمة المؤلفيف 
1- Deep – Learning – Based Framework for 3D Video Communication over N-ary Orbital 

Angular Momentum Multi – Coded Turbulence Systems . 

ىندسػة  بقسػـالمػدرس المسػاعد  –شػيماء أمػيف قطػب المعػداوي لػيس عضػوا بمجنػة اإلشػراؼ الخاصػة بالميندسػة / حيث أنػو 
 وقد ساىـ في اعداد البحث .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية 

 القــــــــرار

 .قات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العال
 

عمػػى إضػػافة بػػاحثيف لألبحػػاث  لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػةا -9
االلكترونيػات واالتصػاالت االسػتاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة  – ابػراىيـ الػدكانيد/ 2أ تقدـ السػيد حيث المنشورة مف رسائؿ عممية

المػػػدرس بقسػػػـ االتصػػػاالت  –عصػػػاـ عبػػػد المطيػػػؼ عبػػػد الحميػػػد  إضػػػافة السػػػيد الػػػدكتور /بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى  بيػػػةالكير 
 في العمؿ البحثي بعنوافواإللكترونيات )بمعيد الدلتا العالي لميندسة والتكنولوجيا بالمنصورة( إلى قائمة المؤلفيف 

1- CNN –Based EEG Seizure Detection and Prediction . 

2- Deep Learning based Seizure Detection and Prediction using EEGs. 

 وقد ساىـ في اعداد البحث .فاطمة السيد إبراىيـ ليس عضوا بمجنة اإلشراؼ الخاصة بالميندسة / حيث أنو 

 القــــــــرار

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

عمػػى إضػػافة بػػاحثيف لألبحػػاث  لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػةا -12
االلكترونيػػات االسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة  – معػػوض ابػػراىيـ معػػوضد/ 2أ تقػػدـ السػػيد حيػػث المنشػػورة مػػف رسػػائؿ عمميػػة

المػدرس بقسػـ االتصػاالت  –عصاـ عبد المطيؼ عبد الحميد  ضافة السيد الدكتور /إبشأف الموافقة عمى  واالتصاالت الكيربية
 في العمؿ البحثي بعنوافواإللكترونيات )بمعيد الدلتا العالي لميندسة والتكنولوجيا بالمنصورة( إلى قائمة المؤلفيف 

1- Detection of COVID-19 using Feature Fusion Deep Neural Networks . 

2- COVID-19 Classification using Deep Features Concatenation Technique . 

المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة  –وفػػاء احمػػد محمػػود سػػميماف شػػمبي لػػيس عضػػوا بمجنػػة اإلشػػراؼ الخاصػػة بالميندسػػة / حيػػث أنػػو 
 وقد ساىـ في اعداد البحث .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية 

 القــــــــرار

 .مس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المج
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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خاصػة بالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث ا-11
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى ات اليندسػية بالكميػة  المدرس  بقسـ الفيزيقػا والرياضػي  –الدكتور / ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد 

حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
 .واألخرى سواء مصرية 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
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت فػي 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-10
المػدرس بقسػـ الفيزيقػا الرياضػيات اليندسػية وذلػؾ لنشػره  -قػادر المسػديمجالت عالمية لمسيد الدكتور/ أحمػد إبػراىيـ عبػد ال

 -بحث في مجمة عالمية:
Symmetry, Vol. 12, Issue 11, p.p. 2073-8994, (2020). 

  -والبحث بعنواف :
"On Graph – Orthogonal Arrys by Mutually Orthogonal Graph Squares " . 

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

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

ة لبحوث نشرت فػي د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأ2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-13
المػدرس بقسػـ الفيزيقػا الرياضػيات اليندسػية وذلػؾ لنشػره  -مجالت عالمية لمسيد الدكتور/ أحمػد إبػراىيـ عبػد القػادر المسػدي

 -بحث في مجمة عالمية:
Symmetry, Vol. 12, Issue 10, p.p. 2073-8994, (2020). 

  -والبحث بعنواف :
"Circular Intensely Orthogonal Double Cover Design of Balanced Complete Multipartite 

Graphs" . 

 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
 

 -دراسبث علٍب ::  عبشراً 
مواعيػد امتحانػات الفصػؿ الدراسػي األوؿ وبػدء  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف -1

 ـ .0202/0201دكتوراه( لمعاـ الجامعي  –ماجستير  –ـ )دبمـو 0202الدراسة لمفصؿ الدراسي الثاني لدورة أكتوبر 

 ـ .4/3/0201ـ وتنتيي 01/0/0201سي األوؿ تبدأ امتحانات الفصؿ الدرا 

  ـ .04/6/0201ـ وتنتيي الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني 14/3/0201تبدأ الدراسة لمفصؿ الدراسي الثاني 

  ـ .15/7/0201ـ وتنتيي 4/7/0201تبدأ امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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ـ 0201مػد فتػرة فػتح بػاب القيػد لػدورة ينػاير  لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأفا  -0
حتػى 1/1/0201فػي الفتػرة  مػف  ـ0202/0201دكتػوراه ( لمعػاـ الجػامعي  –ماجستير  –لمراحؿ الدراسات العميا ) دبمـو 

 .ـ08/0/0201

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع لموافقةأوصى المجمس با
 

أمػؿ /  ة( لمميندسػأوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة الدراسػة )عػاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  -3
 ينػايردورة  وعمػوـ الحاسػباتلدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية  بقسػـ ىندسػة  ةالمسػجم – عماد الػديف عبػد الػرازؽ مرسػي

يبػػػدأ مػػػف  ةالمػػػذكور  ة( لمطالبػػػأوؿـ   حيػػػث أوصػػػت لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بالموافقػػػة عمػػػى مػػػد )عػػػاـ 0216
 . ) بعد انتياء المدة القانونية (ـ 31/1/0200ـ حتى 1/0/0201

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفعـ 31/1/0200ـ حتى 1/0/0201عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالبة المذكورة يبدأ مف  أوصى المجمس بالموافقة
 
آيػة /  ة( لمميندسػأوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة الدراسػة )عػاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  -4

تخصػػص ىندسػػة وعمػػوـ  وعمػػوـ الحاسػػباتلدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية  بقسػػـ ىندسػػة  ةالمسػػجم – عبػػد النبػػي احمػػد
 ةالمػذكور  ة( لمطالبػأوؿحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عػاـ  ـ  0216 ينايردورة الحاسبات 
 . ) بعد انتياء المدة القانونية (ـ 31/1/0201ـ حتى 1/0/0202يبدأ مف 

 القــــــــرار

 لمجامعة. فعـ وير 31/1/1020ـ حتى 1/0/2020عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالبة المذكورة يبدأ مف  أوصى المجمس بالموافقة
 
أحمػد ( لممينػدس / أوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فتػرة الدراسػة )عػاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  -5

اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية  بقسػػـ ىندسػػة  – مصػػطفى حسػػف القنػػاوي
ـ   حيػػػث أوصػػػت لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث 0217 ينػػػايردورة ية والػػػتحكـ تخصػػػص ىندسػػػة اإللكترونيػػػات الصػػػناع

. ) بعػد انتيػاء المػدة القانونيػة ـ 31/1/0200ـ حتػى 1/0/0201( لمطالب المذكور يبدأ مف أوؿبالموافقة عمى مد )عاـ 
 ( بموافقة السادة المشرفيف

 القــــــــرار

 لمجامعة. ـ ويرفع31/1/0200ـ حتى 1/0/0201طالب المذكور يبدأ مف عمى مد )عاـ أوؿ( لم أوصى المجمس بالموافقة
 

عػال /  ة( لمميندسػثػانيد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة الدراسػة )عػاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -6
الصػناعية والػتحكـ تخصػص  اإللكترونيػاتلدرجة ماجستير العمػـو اليندسػية  بقسػـ ىندسػة  ةالمسجم – سعيد أحمد سمطاف

ـ   حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد 0216 ينايردورة ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 
. ) بعد انتياء المدة القانونيػة ( بموافقػة السػادة ـ 31/1/0200ـ حتى 1/0/0201يبدأ مف  ةالمذكور  ة( لمطالبثاني)عاـ 

 المشرفيف

 ــــــرارالقــ

 لمجامعة. ـ ويرفع31/1/0200ـ حتى 1/0/0201يبدأ مف  ةالمذكور  ة( لمطالبثانيعمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(14) 

إسػراء /  ة( لمميندسػثػانيد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7
اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة  ةالمسجم – مصطفى محمد غريب

ـ   حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد 0216 ينايردورة ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 
د انتياء المدة القانونيػة ( بموافقػة السػادة . ) بعـ 31/1/0200ـ حتى 1/0/0201يبدأ مف  ةالمذكور  ة( لمطالبثاني)عاـ 

 المشرفيف

 القــــــــرار

 لمجامعة. ـ ويرفع31/1/0200ـ حتى 1/0/0201يبدأ مف  ةالمذكور  ة( لمطالبثانيعمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 

محمػد ( لممينػدس / ثػانياسة )عػاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدر 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -8
اإللكترونيػػػات الصػػناعية والػػػتحكـ المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػػتير العمػػوـ اليندسػػػية  بقسػػـ ىندسػػة  – إبػػراىيـ سػػميماف خمػػػيس

ـ   حيػػػث أوصػػػت لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث 0216 ينػػػايردورة تخصػػػص ىندسػػػة اإللكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ 
. ) بعد انتياء المػدة القانونيػة ـ 31/1/0200ـ حتى 1/0/0201لمطالب المذكور يبدأ مف  (ثانيبالموافقة عمى مد )عاـ 

 ( بموافقة السادة المشرفيف

 القــــــــرار

 لمجامعة. ـ ويرفع31/1/0200ـ حتى 1/0/0201( لمطالب المذكور يبدأ مف ثانيعمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د /   -9

دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ لدرجة  ةالمسجم -إيماف جابر زىراف الشيخ عامر/  ةالخاصة بالميندس الدكتوراه
 اف :بعنو   –ـ 0210ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 "" نظاـ تحديد اليوية بترددات الراديو لتحسيف مراقبة المواد النووية 
" Radio Frequency Identification System to Improve the Monitoring of Nuclear Materials " 

اليندسػية تخصػص مػنح الميندسػة المػذكورة درجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 .ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

منح الميندسة المذكورة درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص ىندسػة اإللكترونيػات عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفع واالتصاالت الكيربية

 
ية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكم  -12

دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ المسجؿ لدرجة  -عمي إبراىيـ احمد صياـالخاصة بالميندس /  الدكتوراهرسالة 
 بعنواف:  –ـ 0217ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

 "منة لمصحة باستخداـ انترنت األشياء والحوسبة السحابية " المراقبة اآل
" Secure Health Monitoring Using Internet of things and Cloud Computing " 

مػنح المينػدس المػذكور درجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية تخصػص حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقػة عمػى 
 .التصاالت الكيربيةىندسة اإللكترونيات وا

 القــــــــرار

درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسػية تخصػص ىندسػة اإللكترونيػات منح الميندس المذكور عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفع واالتصاالت الكيربية

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(15) 

فقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموا  -11
ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -احمد حمدي عبد المطيؼ الجروانيالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 

 بعنواف:  –ـ 0215تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

 "اف " حاكـ ىالمي بدييي لنظاـ العالج الكيماوي الوريدي لمسرط
" Intuitionistic Control of Intravenous Cancer Chemotherapy System " 

مػػنح المينػػدس المػػذكور درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 .اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 

 القــــــــرار

لميندس المذكور درجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصػناعية منح اعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفعوالتحكـ 

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة   -10

ماجستير العمـو اليندسية تخصص المسجؿ لدرجة  -ف القناوي احمد مصطفى حسالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 
 بعنواف:  –ـ 0217ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

 "" التحكـ التكيفي المعتمد عمى المالحظ الذكي لألنظمة الال خطية 
" Adaptive Control Based on Intelligent Observer for Nonlinear Systems " 

مػػنح المينػػدس المػػذكور درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة يػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى ح
 .اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 

 القــــــــرار

ة منح الميندس المذكور درجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصػناعيعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفعوالتحكـ 

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  -13

المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية دورة   - نانسي عبد العظيـ حسف عرفةرسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / 
 : بعنواف  –ـ 0216يناير 

 " نمذجة قناة االتصاؿ في شبكات النانو" 
 " Communication Channel Modeling in Nano Networks" 

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

 القــــــــرار

مػػػنح الميندسػػػة المػػػذكورة درجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػص ىندسػػػة اإللكترونيػػػات عمػػػى  وصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػةأ
 لمجامعة. ويرفع واالتصاالت الكيربية

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  -14

 إلحاؽ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ - ىشاـ محمود عبد الظاىر عمي/  تير الخاصة بالميندسرسالة الماجس
 : بعنواف  –ـ 0217دورة  يناير ب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(16) 

 " تقنية فعالو لمحد مف الضوضاء في إشارة الجيروسكوب" 
 " Efficient Technique for Noise Reduction in Gyroscope Signal" 

درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  لعميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح المينػػدس المػػذكوردراسػػات احيػػث أوصػػت لجنػػة ال
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.

 القــــــــرار

واالتصػاالت ىندسػة اإللكترونيػات  بقسػـمنح الميندس المذكور درجة ماجستير العمػوـ اليندسػية عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفع الكيربية

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  -15

دورة  يناير  لدرجة ماجستير العمـو اليندسية ةالمسجم - اسراء احمد عمي الرفاعي/  ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس
 : بعنواف  –ـ 0216

 " ميؿ وتصميـ ىوائيات االستشعار القابمة لمتشكيؿتح" 
 " Analysis and Design of Reconfigurable Sensing Antennas" 

درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  ةالمػػذكور  ةلعميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح الميندسػػحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات ا
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.

 ـرارالقـــــــ

واالتصػاالت ىندسػة اإللكترونيػات  بقسػـمنح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسية عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفع الكيربية

 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  -16
دورة   لدرجة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ - أحمد حسيف مصطفى أبو شيتة/  الماجستير الخاصة بالميندسرسالة 
 : بعنواف  –ـ 0215 أكتوبر

 " تحسيف تأميف المعمومات لالتصاؿ مف ىاتؼ خموي إلى آخر" 
 " Security Enhancement for Device – to – Device Communication" 

درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  لعميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح المينػػدس المػػذكورالدراسػػات احيػػث أوصػػت لجنػػة 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.

 القــــــــرار

واالتصػاالت ىندسػة اإللكترونيػات  بقسػـمنح الميندس المذكور درجة ماجستير العمػوـ اليندسػية عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفع ةالكيربي

 

إعادة تشكيؿ لجنة فحص المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى  -17
 –المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  –ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / زينب زكريا محمود القارح 

ـ 0211دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –الصناعية والتحكـ  تخصص ىندسة اإللكترونيات
مع االحتفاظ بالتشكيؿ السابؽ ) وذلؾ إلصابة الميندسة المذكورة بفيروس كورونا وذلؾ قرب انتياء المدة المسموح بيا 

 لمناقشة الرسالة ( :

 جامعة القاىرة –أستاذ بكمية اليندسة     . أ.د / ياسميف عمي حسف فيمي                   1



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(17) 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ . أ.د / عصاـ ابراىيـ المدبولي 0
 . أ.د / محمد أبو زيد البرواني                         أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ3
 ذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستا . د. / غادة محمد البنبي4

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إعادة تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة 
 المذكورة .

 القــــــــرار

 صػة بالميندسػة المػذكورة ويرفػععمى إعادة تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسػالة الماجسػتير الخا أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة.

 الخاصةنقطة البحث المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -18
بقسـ ىندسة اإللكترونيات –المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  – احمد رفعت يعقوب الحمو/ بالميندس

 ( بعنواف :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة0219أكتوبردورة صاالت الكيربية ) االتصاالت البصرية ( واالت

 التطبيقات الفوتونية المختمفة في أنظمة االتصاالت البصرية "" 
" Different Photonic Applications in Optical Communication Systems " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 1
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أحمد نبيو زكي راشد 0

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

 لمجامعة. ويرفع تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

 الخاصةنقطة البحث المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -19
بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –تير العمـو اليندسية المقيد لدرجة ماجس – قطب جابر قطب الدعوشي/ بالميندس
 ( بعنواف :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة0219أكتوبر دورة الكيربية 

 تقميؿ الضوضاء النبضية في نظاـ خط الطاقة الناقؿ "" 
" Impulsive Noise Reduction in Power Line Carrier System " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ أسامة فوزي زىراف 1
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أمير صالح الصفراوي 0

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

 لمجامعة. ويرفع تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(18) 

 الخاصةنقطة البحث المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -02
بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  –ـ اليندسية المقيدة لدرجة ماجستير العمو  – نورىاف سميـ سالـ محمد/ بالميندسة

 ( بعنواف :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة0219أكتوبر دورة والتحكـ 

 التشخيص اآللي لمصور الطبية باستخداـ الذكاء االصطناعي "" 
" Automated Diagnostics of Medical Images Using Artificial Intelligence " 

 
 :تحت إشراؼ كاًل مف 

 
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د/ محمد أبو زيد البرواني 1
 استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د./ غادة محمد عبد الستار البنبي 0
 التحكـمدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية و  د./ عصاـ نبيؿ أحمد عبد العزيز 3

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

 لمجامعة. ويرفع تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة عمى أوصى المجمس بالموافقة
 

بحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا وال2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -01
بقسـ ىندسة اإللكترونيات المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  – حساـ حسف عمي عماربالطالب / 

 -ـ   تشكؿ المجنة مف السادة:0216دورة أكتوبر الصناعية والتحكـ 
 جامعة عيف شمس )خارجي( –ة اليندسة أستاذ بكمي                    جماؿ محمد عميأ.د/ . 1
 ( عف لجنة اإلشراؼ)  اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  محمد إبراىيـ محمودأ.د/ . 0
 القسـ( خارج)مف  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ متفرغ أستاذ          مصطفى حسف محمد عيسىأ.د/ . 3
 (مف داخؿ القسـبقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ)متفرغ أستاذ                   ـبالؿ احمد ابو ظالد/2أ. 4
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )مف داخؿ القسـ (            حمدي عمي احمد عوضأ.د/ . 5

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

 القــــــــرار

تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ الخاصػة بالطالػب المػذكور بنػاءًا عمػى توصػية مجمػس قسػـ  عمى أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفع ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -00

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات و  – جماؿ الديف ابراىيـ الدسوقيبالطالب / 
 -ـ   تشكؿ المجنة مف السادة:0216في العموـ اليندسية دورة أكتوبر 

 )خارجي( جامعة المنصورة –بقسـ ىندسة الحاسبات ونظـ التحكـ بكمية اليندسة أستاذ أميرة يسف محمد ىيكؿ    أ.د/ . 1
 ( مف خارج القسـ)  اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة محمد عبد العظيـ البرديني         أ.د/ . 0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

 (عف لجنة االشراؼ)ىندسة وعمـو الحاسبات بقسـ متفرغ أستاذ نواؿ احمد الفيشاوي               د/ أ.. 3
 (مف داخؿ القسـ)وعمـو الحاسبات أستاذ بقسـ ىندسة جماؿ محروس عطيو              د/2أ. 4
 خؿ القسـ ()مف داوعمـو الحاسبات بقسـ ىندسة مساعد أستاذ د./ محمد احمد الرشيدي            . 5

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور بناءًا عمى 
 .وعموـ الحاسباتوصية مجمس قسـ ىندسة ت

 القــــــــرار

ًا عمػى توصػية مجمػس قسػـ تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ الخاصػة بالطالػب المػذكور بنػاءعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. وعموـ الحاسبات ويرفعىندسة 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -03
المسجؿ بية و المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكير  – خميؿ فتح اهلل خميؿ مصطفىبالطالب / 

 -ـ   تشكؿ المجنة مف السادة:0218لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية دورة أكتوبر 
 )خارجي( متفرغ بأكاديمية الشروؽأستاذ صالح السيد العجوز            أ.د/ . 1
 (عف لجنة االشراؼ)كيربية تصاالت الواالاإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة طو السيد طو                   أ.د/ . 0
 (مف داخؿ القسـ)تصاالت الكيربية واالاإللكترونيات ىندسة بقسـ متفرغ أستاذ عبد العزيز ابراىيـ محمود     أ.د/ . 3
 (القسـ خارجمف )الفيزيقا والرياضيات اليندسية أستاذ بقسـ محمد سيد عبد القادر          د/2أ. 4
 ()مف داخؿ القسـتصاالت الكيربية واالاإللكترونيات بقسـ ىندسة مساعد أستاذ        د./ ىند عبد العظيـ مميط    . 5

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

 ــرارالقــــــ

عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ الخاصػة بالطالػب المػذكور بنػاءًا عمػى توصػية مجمػس قسػـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ويرفع ىندسة

 
د التقرير المقدـ مف لجنة اعتما ىية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -04

المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  -االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة / وفاء احمد محمود سميماف
حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ـ 0217الكيربية والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة يناير 

 امؿ لمطالبة المذكورة.لجنة االمتحاف الشعمى قرار 
 القــــــــرار

 لمجامعة. عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالبة المذكورة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

 المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة -05
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة   – أماني سمير صابر حسف/  ةالخاصة بالميندس الدكتوراه

( وتشكيؿ ) تحميؿ االعتمادية وتحسينيا لنظاـ الحماية لممفاعؿ النووي  -ـ في موضوع :0217 ينايردورة وعمـو الحاسبات 
  -لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 القاىرة )خارجي( -أستاذ بمعيد بحوث اإللكترونيات  محمد نور السيد احمدأ.د/  1



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

 (عف لجنة االشراؼىيئة الطاقة الذرية ) –متفرغ بقسـ المفاعالت ستاذ أ أ.د/ محمد كماؿ شعت 0
 لجنة االشراؼ()عف ىندسة وعمـو الحاسبات أستاذ بقسـ  أ.د/ ايمف السيد احمد السيد عميره  3
 )داخمي(وعمـو الحاسبات أستاذ بقسـ ىندسة  أ.د/ جماؿ محروس عطيو 4

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

 لمجامعة. ويرفعميندسة المذكورة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بال أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  -06
 برأكتو دورة المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية   – شيماء السيد عبد العزيز حسف/  ةالخاصة بالميندس الماجستير

( وتشكيؿ لجنة ) دراسة تأثير االرتدادات في األشكاؿ اليندسية المركبة لصوتيات الغرؼ المغمقة  -ـ في موضوع :0216
  -فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 القاىرة )خارجي( -أستاذ بمعيد بحوث اإللكترونيات  محمود عبد المنعـ فخر الديفأ.د/  1
 (داخميبقسـ اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )ستاذ أ فوزي زىرافأ.د/ أسامة  0

أسػػتاذ متفػػرغ )اسػػتاذ مسػػاعد( بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت  د. / عادؿ شاكر الفيشاوي  3
 )مشرؼ( الكيربية

تصػػاالت أسػػتاذ متفػػرغ )اسػػتاذ مسػػاعد( بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واال  د. / عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر 4
 )مشرؼ( الكيربية

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

 لمجامعة. ويرفععمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة  أوصى المجمس بالموافقة
 

السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  المذكرة المقدمة مف -07
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجؿ  – احمد محمد عبد العظيـ غزيةالخاصة بالميندس /  الدكتوراه

) استخراج المفاىيـ مف ممفات الوسائط  -ـ في موضوع :0210 أكتوبردورة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:المتعددة 

 الوظيفة االسـ ـ

جامعة  -كمية اليندسة–أستاذ بقسـ ىندسة الحاسبات والنظـ  ىشاـ عرفات عمي خميفةأ.د/  1
 المنصورة )خارجي(

 )عف لجنة االشراؼ( ىندسة وعموـ الحاسباتتفرغ بقسـ مستاذ أ أ.د/ نواؿ احمد الفيشاوي 0
 )داخمي( وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ ىندسة  أ.د/ ايمف السيد احمد السيد عميره 3
 )عف لجنة االشراؼ( وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ ىندسة  أ.د / جماؿ محروس عطيو 4

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفععمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكور  أوصى المجمس بالموافقة
 

ناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص وم -08
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعموـ  – ياسيف منير ياسيفالخاصة بالميندس /  الماجستير

) الوكيؿ الذكي لنظاـ التحكـ في عمميات  -ـ في موضوع :0211 أكتوبردورة الحاسبات بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات 
  -لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:( وتشكيؿ األقمار الصناعية أثناء التشغيؿ 

 الوظيفة االسـ ـ

رئيس الييئة القومية لالستشعار عف بعد وعموـ الفضاء )ممتحف  محمد بيومي عبد القادر زىرافأ.د/  1
 خارجي(

 )ممتحف داخمي( وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ ىندسة  أ.د / جماؿ محروس عطيو 0

الييئػػة  –سػػتاذ مسػػاعد بشػػعبة عمػػوـ الفضػػاء والدراسػػات االسػػتراتيجية أ د. / وائؿ احمد مرتضى منصور 3
 )عف لجنة االشراؼ( القومية لالستشعار عف بعد وعموـ الفضاء

 استاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )عف لجنة االشراؼ( د./ احمد مصطفى المحالوي 4
 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفععمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكور  أوصى المجمس بالموافقة
 

لطالب الماجستير التقارير السنوية المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى  -09
 ـ وىـ :0219/0202بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات لمعاـ الجامعي 

 . أمؿ عماد الديف عبد الرازؽ مرسي1
 . آية عبد النبي احمد0
 ما جاء بالتقارير السنوية لمطالب السابؽ ذكرىـ . حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفععمى ما جاء بالتقارير السنوية لمطالب السابؽ ذكرىـ  ةأوصى المجمس بالموافق
 
) تعديؿ فػي لجنػة االشػراؼ( برفػع  ىعم افقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -32

كترونيات واالتصاالت الكيربيػة( عػف االشػراؼ اسـ )السيد الدكتور/ محمد ريحاف إماـ المميجي استاذ مساعد بقسـ ىندسة االل
المسجؿ لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية  -عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / عبد الغني السيد عبد الغني ناصؼ 

ـ وذلػػؾ نظػػرا لصػػعوبة التواصػػؿ مػػع الطالػػب أثنػػاء سػػفر 0215بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة اكتػػوبر 
   -سيادتو لمخارج لتصبح لجنة االشراؼ كالتالي:

 أستاذ بكمية اليندسة جامعة المنصورة محسف عبد الرازؽ عمي رشوافأ.د/  1

 استاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 0

بقسػػػػػـ ىندسػػػػػة اإللكترونيػػػػػات  أسػػػػػتاذ متفػػػػػرغ )اسػػػػػتاذ مسػػػػػاعد( د. / عادؿ شاكر الفيشاوي  3



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

 واالتصاالت الكيربية
 مف مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

) تعػػديؿ فػػي لجنػػة االشػػراؼ(  ىعمػػ افقػػةالعميػػا والبحػػوث بشػػأف المو  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -31
إضػػافة اسػػـ )السػػيد الػػدكتور/ عػػادؿ شػػاكر الفيشػػاوي أسػػتاذ متفػػرغ )اسػػتاذ مسػػاعد( بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت 

رجػة ماجسػتير المسػجؿ لد -الكيربية( عمى االشراؼ عمى رسػالة الماجسػتير الخاصػة بالمينػدس / محمػد عمػي محمػود عػامر 
ـ وذلػػؾ نظػػرا لحاجػػة موضػػوع 0202العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة إلحػػاؽ بػػدورة اكتػػوبر 

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

أسػػػػػتاذ متفػػػػػرغ )اسػػػػػتاذ مسػػػػػاعد( بقسػػػػػـ ىندسػػػػػة اإللكترونيػػػػػات  / عادؿ شاكر الفيشاوي  د. 0
 واالتصاالت الكيربية

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ محمد ريحاف إماـ المميجي 3
 رونيات واالتصاالت الكيربية.مف مجمس قسـ ىندسة االلكت ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

تفعيؿ شيادات اساسيات التحوؿ الرقمي وتطبيقيا د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-30
 ىيئة التدريس المتقدميف لمترقية.العميا بالجامعات المصرية والسادة أعضاء  تعمى طالب الدارسا

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

 -اللجبى:الحبدي عشر : 
( المنعقدة يـو األحد الموافؽ الخامسةالجمسة الصناعية والتحكـ )محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات  -1

 ـ .12/1/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

الموافؽ  الثالثاء( المنعقدة يـو الخامسةالجمسة لكترونيات واالتصاالت الكيربية )حضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإل م -0
 ـ .5/1/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
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 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

 ـ12/1/0201الموافؽ األحد ( المنعقدة يـو الخامسةالجمسة الفيزيقا والرياضيات اليندسية )محضر اجتماع مجمس قسـ  -3
. 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 
 

 ـ .17/1/0201الموافؽ األحد ( المنعقدة يوـ الخامسةالجمسة لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية )محضر اجتماع  -4

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .12/1/0201الموافؽ د األح( المنعقدة يوـ الخامسةالجمسة ىندسة وعموـ الحاسبات )محضر اجتماع مجمس قسـ  -5

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .17/1/0201الموافؽ األحد ( المنعقدة يوـ الخامسةالجمسة محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا ) -6

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

الموافؽ األحد ( المنعقدة يـو خامسةالالجمسة المجنة التنسيقية لمبرامج التي تعمؿ بالساعات المعتمدة )محضر اجتماع  -7
 ـ .17/1/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 .ـ04/1/0201 الموافؽالخامسة( المنعقدة يوـ األحد الجمسة لجنة شئوف التعميـ والطالب )محضر اجتماع  -8

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 .ـ17/1/0201 الموافؽالخامسة( المنعقدة يوـ األحد الجمسة ة )محضر اجتماع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئ -9

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 .ـ04/1/0201 الموافؽالخامسة( المنعقدة يوـ األحد الجمسة محضر اجتماع وحدة توكيد الجودة )  -12

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 .ـ17/1/0201 الموافؽلمنعقدة يوـ األحد الخامسة( االجمسة محضر اجتماع لجنة المكتبة ) -11

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 .   ـ0/0/0201 الموافؽاالولى( المنعقدة يوـ الثالثاء الجمسة محضر اجتماع مجمس إدارة مركز االستشارات االلكترونية ) -10

 القــــــــرار                                                         
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 ( ـ7/0/0201 السادسةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

 عمما.المجمس يط أح

 -: هب ٌسخجد هي أعوبل : الثبًً عشر
طالب الفرقة األولى الذيف يمتمسوف تأجيؿ دخوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ. 1

المحوؿ منيا  الكمية –ـ وىو الطالب / حسني محمود حسني الحاجة 0202/0201امتحاف بعض مواد التحميؿ في ىذا العاـ 
مواد التحميؿ الذي أبدى الطالب رغبتو في عدـ دخوؿ االمتحاف فييا )تصميـ منطقي(   حيث أف  –ىندسة شبيف الكـو 

 الطمب الذي تقدـ بو الطالب جاء بعد اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار

ادة التحميػؿ لمطالػب المػذكور بالفرقػة األولػى لمعػاـ الجػامعي أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى قبوؿ تأجيػؿ دخػوؿ امتحػاف مػ
 ـ .0202/0201

 

 

 ًً هسبء الثبًٍتاًخِى االجخوبع حٍث كبًج السبعت 
 

 تـــد الكلٍــعوٍ   س                                 ــي الوجلــأهٍ      

 

 

   ٍحود السٍد عوٍرأٌوي السٍد أد/  أ.                     د. /  أحود ًبٍَ زكً راشد


