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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ7/11/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { ةلثلثاا} الجمسة                           
م وفى حوبم السبعت الحبدٌت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس 7/11/0201اًه فً ٌىم االحد الوىافق 

 ) عوٍد الكلٍت ( ةعوٍر أٌوي السٍد أحود السٍدالكلٍت برئبست السٍد األسخبذ الدكخىر/ 

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 1

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ منى محمد صبري شقير2أ 0

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

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د/ حمدي عمى أحمد عوض2أ 4

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

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية2أ 6

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـرئيس   / محمد سيد محمد عبد القادرأ.د  7

 (ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د / نبيمة محمود الربيعي 8

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )بالتناوب( أ.د/ عبد الحميد محمد رجب 9

   بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. األستاذ المتفرغ سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  12

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود2أ 11

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  أ.د/ صابر حممي زيف الديف 10

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية )بالتناوب(سـ األستاذ المتفرغ بق أ.د/ مصطفى حسف عيسى 13
 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 14

 االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أ.د/ حسف محمد عبد الحافظ 15

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )بالتناوب( األستاذ بقسـ أ.د/ سعيد محمد عبد العاطي 16

 أقدـ االساتذة المساعديف )بالتناوب( / نرميف عبد الوىاب البينساوي2د 17

 أقدـ المدرسيف )بالتناوب( د./ طارؽ يحي خضر 18

 ) مف الخارج ( بداًل مف ـ/ محمد عبد الجيد العربي  عالء االماــ/  19

 اعتذر عف الحضور

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  ./ شبؿ محمد ضحاد 1

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع   "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 "حيـ بسـ اهلل الرحمف الر  "بذكر                                     

   ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفيؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال
   . األعماؿ

  ابف شقيقةلوفاة  ةأيمف السيد عمير د / 2السيد أبخالص العزاء إلى  المجمس ءالسادة أعضاكما تقدـ. 

  شقيقةلوفاة  يالبردينمحمد عبد العظيـ د. / 2أ السيد بخالص العزاء إلىكما تقدـ سيادتو. 
 -: الوصبدقبث :أوالً 

 . ـ3/11/0201 ( المنعقدة بتاريخ الثانية المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )
 
 . -هىضىعبث لإلحبطت :بً : ًٍثب

الجامعي تشكيؿ مجمس الكمية لمعاـ اعادة  ـ بشأف9/12/0201( بتاريخ 02د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -1
 .ـ0201/0200

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 ىندسة وعمـو الحاسباتتشكيؿ مجمس اعادة  ـ بشأف9/12/0201( بتاريخ 01د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -0

 .ـ0201/0200لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 –زيف الديف  د/ صابر حممي2أضـ السيد  ـ بشأف32/9/0201( بتاريخ 106رقـ ) رئيس الجامعةد/ 2قرار السيد أ -3

 .ـ0201/0200مجمس الكمية لمعاـ الجامعي ل االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

 هىضىعبث عبهت ::  بً ثبلث
 
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف رأى مجمس القسـ عف نقؿ 2مف السيد أالكتاب المقدـ  )أ( -0

  -السادة اآلتي أسمائيـ الى كمية الذكاء االصطناعي جامعة المنوفية وىـ :
 الرب حمداف د/ عز الديف بدوى جاد -1   
 / الحسيني ابراىيـ الحسيني2ـ -0   

 -0الرب حمداف   النقؿ بناءا عمى رغبة كال مف د/ عز الديف بدوى جادحيث يوصى مجمس القسـ بعدـ الموافقة عمى 
وليس لدى القسـ أي مانع مف مد كمية الذكاء االصطناعي بأعضاء ىيئة التدريس  -/ الحسيني ابراىيـ الحسيني2ـ

  2ندبا جزئيا
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حكـ بشأف رأى مجمس القسـ د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والت2الكتاب المقدـ مف السيد أ )ب(-
/والء محمد شعيب المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ الى كمية الذكاء  ةعف نقؿ الميندس

االصطناعي جامعة المنوفية الى كمية الذكاء االصطناعي جامعة المنوفية حيث يوصى القسـ بعدـ الموافقة بناءا عمى 
 طمبيا. 

 القــــــــرار

أف الكمية ليس لدييا مانع مف انتداب جزئي مف السادة أعضاء ىيئة التدريس الموافقة عمى النقؿ و  ـبعدالمجمس أوصى 
 .ويرفع لمجامعة

 

 :هىضىعبث اللجٌت الخٌسٍقٍت:  رابعب
دراسي األوؿ اعتماد الخطة الدراسية لمفصؿ الد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

 . حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقةـ لمبرامج األربعة ،0201/0200لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 .بالموافقة عمى االعتماد ويرفع لمجامعة المجمسأوصى 
 

 -شئىى أعضبء هٍئت الخدرٌس: : خبهسبً 
تعييف السيد ـ./ محمد ابراىيـ سميماف خميس  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى- -1

)المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية( ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تعييف 
سيادتو في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ نظرا لحصولو عمى درجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص 

صناعية والتحكـ حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة معيد  بالقسـ ىندسة االلكترونيات ال
 ومحسنا أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ .

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئةبالموافقة  المجمسأوصى 
عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيدة ـ./ إسراء مصطفى محمد غريب  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير -0

)المعيدة بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية( ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تعييف 
ية تخصص سيادتو في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ نظرا لحصوليا عمى درجة الماجستير فى العمـو اليندس

ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ حيث أنيا كانت ممتزمة في عمميا ومسمكيا منذ تعيينيا في وظيفة معيد ة 
 بالقسـ ومحسنا أدائيا وتقـو بواجباتيا عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ .

 القــــــــرار

 .عةويرفع لمجام مع تقديـ التينئةبالموافقة  المجمسأوصى 

 
المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيدة د./ مروة أحمد شوماف المدرس بقسـ  -3

ىندسة وعمـو الحاسبات(، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تعييف سيادتو في وظيفة أستاذ مساعد بذات 
ذ تعيينيا في وظيفة مدرس بالقسـ ومحسنا أدائيا وتقـو القسـ  حيث أنيا كانت ممتزمة في عمميا ومسمكيا من
 بواجباتيا عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ .

 القــــــــرار
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 .ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئةبالموافقة  المجمس أوصى
 

  -: شئىى الخعلٍن والطالةبً : دسسب
ايقاؼ قيد الطالب / محمد  أحمد أميف ف التعميـ والطالب بشأف د/ وكيؿ الكمية لشئو2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

، ـ قسـ عاـ وحالتو )فرصة ثانية وأخيرة( بسبب التجنيد0201/0200حسيف والمقيد بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي 
ديد بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب / محمد أحمد أميف حسيف لحيف تححيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب 

 موقفة التجنيد .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب عمى ما أوصى المجمس بالموافقة 
 
بشأف الطمب المقدـ مف الطالب / إسالـ مسعود عبد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2الكتاب المقدـ مف السيد أ-0

العاـ والذى يمتمس فيو إعادة قيده مرة أخرى بالكمية والنظر في حالتو حيث نظرا  الغنى دراز المفصوؿ نيائيا ىذا
أوصت لجنة شئوف التعميـ لظروفو االجتماعية حيث أنو العائؿ الوحيد لألسرة ومرفؽ طيو مسير حالة الطالب حيث 

الفرصة األخيرة لمطالب ـ كاف 0202/0201بعدـ جواز إعادة قيد الطالب المذكور حيث أف العاـ الجامعي والطالب 
 .  01لسنة  0836تنفيذا لمحكـ القضائي الصادر مف محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية في الدعوة رقـ 

 القــــــــرار

 .الرأي ءبداإللمجامعة  برفع الموضوع أوصى المجمس 
 
لتي تقدـ بيا بعض طالب الفرقة بشأف الطمبات ا د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2الكتاب المقدـ مف السيد أ-3

أوصت لجنة شئوف التعميـ حيث  الثالثة الذيف يمتمسوف التحويؿ بيف االقساـ العممية الذيف يرغبوف الدراسة بيا
 بقرار مجمس الكمية في نسب وقواعد التوزيع بيف األقساـ . ـبااللتزا والطالب

 القــــــــرار

 ة لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصي
 
بشأف الطالب الباقيف لإلعادة بالفرقة اإلعدادي  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4

  -بما يمى: أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالبالجديدة حيث  ةوالمطبؽ عمييـ الالئح
فى الالئحة اذا رسب الطالػب فػي فػرع منيػا  0،الرسـ واالسقاط 1مثؿ الرسـ اليندسي واالسقاط  فييالمقررات المكونة مف جزئ -1

 يحمؿ بمادة الرسـ واالسقاط عند تطبيؽ الالئحة الجديدة عميو.
مقػػررات) التصػػميـ المنطقػػي. لغػػات الحاسػػب( اذا كػػاف الطالػػب راسػػبا فػػي أي منػػو يحمػػؿ بمقػػرر الحاسػػب عنػػد تطبيػػؽ الالئحػػة  -0

 جديدة عميو.ال
 القــــــــرار

 :اآلتيأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 : مثؿ  فالمقررات المكونة مف جزئيي

  0،الرسـ واالسقاط 1الرسـ اليندسي واالسقاط  -1
 التصميـ المنطقي ، لغات الحاسب  -0
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ذا اية العظمى لكؿ منيمػا ، وىػ% مف متوسط الني52يتـ احتساب متوسط درجات الطالب في الجزئيف ويعتبر ناجحًا إذا تجاوز 
 لمجامعة. ويرفعف لإلعادة في الفرقة االعدادي التي يطبؽ عمييـ الالئحة الجديدة القرار يطبؽ عمى الطالب الباقي

 
بشأف خطاب مكتب التنسيؽ والخاص يفيد الطالب  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

ـ بناء عمى االلتماس المقدـ الييـ مف 0201/0200د صال  بالفرقة اإلعدادي في العاـ الجامعي / أحمد محمد احم
ـ وتـ اعالنيا بحكـ قضائي ويرغب في ترشيحو طبقا لمجموع 0219طالب حيث كانت نتيجة محجوبة مف العاـ ال

نتياء مكتب التنسيؽ مف أعمالو درجاتو في نفس العاـ حيث تقدـ بطمب لمكتب التنسيؽ لمقبوؿ لمتعميـ العالي بعد ا
الطالب المذكور  بقيد أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالبحيث  ـ0201لمعاـ الدراسي النتياء أعماؿ العاـ الدراسي 

 االحكاـ والقانوف .  ةحجيوذلؾ احتراما ال
 القــــــــرار

 فع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب وير 
 

بشأف االلتماس المقدـ مف بعض الطالب الباقيف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
بأف الطالب الباقي  أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالبالجديدة حيث  ةلإلعادة بالفرقة اإلعدادي والمطبؽ عمييـ الالئح

 ةالجديدة يعتبر مستجد في المقررات المستحدثة وفرصة أخيرة في مقررات الالئح ةلإلعادة وتطبؽ عميو الالئح
 السابقة.

 القــــــــرار

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

وعد االمتحانات خالؿ الفصؿ م حبشأف اقترا د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
  -ـ كاالتي:0201/0200الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي 

 ـ .07/11/0201الى 02/11/0201*موعد امتحانات نصؼ الفصؿ الدراسي األوؿ مف 
 2ـ 6/1/0200الى  1/1/0200*موعد امتحانات الشفيي والعممي مف 

 ـ. 3/0/0200ـ الى 9/1/0200*موعد امتحانات الفصؿ الدراس األوؿ مف 
 ـ .19/0/0200*بدء الفصؿ الدراسي الثاني مف 
 بالموافقة. أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالبـ حيث 5/3/0200الى06/0/0200*موعد امتحانات التخمفات مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة.
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 -ىدة :الج :بً سببع
 سالدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف اعتماد الالئحة الداخمية لمرحمة البكالوريو الكتاب المقدـ مف السيد  -1

ـ واستحداث برنامج نوعى جديد تحت مسمى " ىندسة األمف السيبراني 0201بنظاـ الساعات المعتمدة لسنة 
كؿ التنظيمي، حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بتعديؿ الييكؿ وتحميالت البيانات والذى يمـز تغييرا في اليي

تحت إدارة المجنة التنسيقية لمبرامج التوعية التنظيمي لمكمية ليشمؿ برنامج ىندسة األمف السيبراني وتحميالت البيانات 
 .بالكمية

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
 الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف ما تـ انجازه مف ورش عمؿ بالكمية.ف السيد الكتاب المقدـ م -0

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا.
 
الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف رؤية ورسالة وأىداؼ برنامج ىندسة وعموـ الكتاب المقدـ مف السيد -3

 الحاسبات. 
 القــــــــرار

 ط المجمس عممًا.أحي
 
الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف رسالة وأىداؼ برنامج ىندسة االتصاالت الكتاب المقدـ مف السيد  -4

 والشبكات.
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا.
 
امج ىندسة التحكـ الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف التقرير السنوي لبرنالكتاب المقدـ مف السيد -5

 ـ.0202/0201الصناعية بنظاـ الساعات المعتمدة لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا.
 

  -: العالقبث الثقبفٍت: ثبهٌبً 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-1

بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية   -االستاذ المتفرغ –إميؿ صبحى شكر اهلل ت عالمية لمسيد الدكتور/ في مجال
 -بالكمية وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

" International Journal of Applied and Computational  Mathematics,(2020)6:172" 

 والبحث بعنواف :
"A Numerical Method for solving Freedom integral Equations of the First Kind With 

Logarithmic Kernels and Singular Unknown Functions.'' 
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 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.
 القــــــــرار

 ةأوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامع
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-0

بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية   -االستاذ المتفرغ –إميؿ صبحى شكر اهلل في مجالت عالمية لمسيد الدكتور/ 
 -بالكمية وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

"IAENG international Journal Applied Mathematics,51:1,UAM-51-1-  08,Vol012,NO.,1(2021)." 

 والبحث بعنواف :
"Application of Chebyshev polynomials of the Second Kind to the Numerical Solution 

Weakly Singular freehold Integral Equations of the First Kind.'' 

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا-3

وذلؾ لمحفاظ بالكمية االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسية  االستاذ المساعد – لمياء محمد الشناوي/  ةدكتور ال
عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع 

ية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالم
 . اياألبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا-4

وذلؾ لمحفاظ بالكمية االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسية  استاذ المساعد – أحمد محمودطارؽ الدكتور / 
عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع 

لعالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة ا
 و .األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا-5

وذلؾ بالكمية االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسية  اذ المساعداالست – أحمد سعد الكورانيالدكتور / 
لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير 

فية بالموافقة عمى شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقا
 و .تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت
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 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا-6

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  الفيزيقا والرياضيات اليندسية بقسـ مدرس – أحمد ابراىيـ عبد القادر المسديالدكتور / 
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 

بحاث األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األ
 و .لسيادت

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اضافة باحثيف لألبحاث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-7

ستاذ بقسـ ىندسة اال - منى محمد صبري شقير/ ةالدكتور  ةالسيد تتقدم المقدمة لمنشر مف رسائؿ عممية حيث
الى قائمة  -سعيد محمد شمبيااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بطمب الموافقة عمى اضافة السيد الدكتور/ محمد 

بقسـ ىندسة االلكترونيات المسجؿ  محمد شاىيف صقررسالة الماجستير لمميندس /  لمبحث المستخمص مفالمؤلفيف 
بشكؿ فعاؿ في  ؾس مف أعضاء لجنة االشراؼ عمى الرسالة ولكنو قد شار واالتصاالت الكيربية بالكمية حيث انو لي

 -) وبيانات االبحاث كاآلتي(: البحثيف المستخمصيف مف رسالة الماجستير الخاصة بالطالب السابؽ ذكره
1-Thecell-Free m MIMO Network based on Relays: Mathematical Analysis and performance 

Evaluation. 

2-Matematical Analysis and performance Evaluation the cell-Free m MIMO Network based on 

Cognitive Relays. 

سعيد محمد شمبي الى قائمة المؤلفيف لمبحث محمد  إضافة الدكتور/ أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمىو 
 المذكور.

 القــــــــرار

 ع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة ويرف
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اضافة باحثيف لألبحاث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-8

االستاذ بقسـ ىندسة  - منى محمد صبري شقير/ ةالدكتور  ةالسيد تتقدم المقدمة لمنشر مف رسائؿ عممية حيث
الى قائمة  -سعيد محمد شمبيوافقة عمى اضافة السيد الدكتور/ محمد االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بطمب الم

بقسـ ىندسة المسجؿ  مينا وجيو لمعي حنارسالة الماجستير لمميندس /  لمبحث المستخمص مفالمؤلفيف 
ؿ االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية حيث انو ليس مف أعضاء لجنة االشراؼ عمى الرسالة ولكنو قد شارؾ بشك

 -) وبيانات االبحاث كاالتي(: فعاؿ في البحثيف المستخمصيف مف رسالة الماجستير الخاصة بالطالب السابؽ ذكره
1-Thecell-Free m MIMO Network based on IRSs: Mathematical Analysis and performance 

Evaluation.  

2- Mathematical Analysis and performance Evaluation of the cell-Free m MIMO Network 

based on Cognitive I RSs. 
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سعيد محمد شمبي الى قائمة المؤلفيف لمبحث محمد  إضافة الدكتور/ أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمىو 
 المذكور.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
سات العميا والبحوث بشأف تسوية الحالة الدراسية لمميندس / الكمية لمدراد/ وكيؿ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -9

المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وعضو االجازة الدراسية بإيطاليا والذى  -محمود عمى أحمد محمد
ير لمحصوؿ عمى درجة يمتمس فيو تحويؿ مقر دراستو مف ايطاليا الى امريكا وكذا تغيير غرض االيفاد مف الماجست

مف مجمس  ءعمى ما جا حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةالدكتوراه مف جامعة أنديانا بتمويؿ خارجي 
 القسـ. 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

مقترحات محمس قسـ ىندسة  سات العميا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدرا2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  -12
االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف عمؿ مقترح لمكمية لتعزيز التعاوف االكاديمي مع الجامعات االسبانية حيث 

  -أوصى مجمس القسـ بالتالي:
 تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية . -1  
أوصت لجنة العالقات الثقافية تبادؿ المن  الدراسية والتدريبية  -3و الدكتوراه   تخصيص من  لدراسة الماجستير أ -0   

 مف مجمس القسـ المختص.  ءعمى ما جا بالموافقة
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لمقدـ مف السيد الميندس / سات العميا والبحوث بشأف الطمب اد/ وكيؿ الكمية لمدرا2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -11
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وعضو بعثة االشراؼ المشترؾ )  -أحمد سامى عبد العزيز مرسى

ـ الى جامعة مانشستر الحضرية بإنجمترا مف الخارج بشأف عودة سيادتو 0219/0202نيوتف مشرفو( لخطة 
والمتضمنة اف  هبالمد لو بالداخؿ لمحصوؿ عمى درجة الدكتورا -والموافقة عمى طمب المشرؼ الرئيسي عمى العضو

مف  ءعمى ما جا أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةـ حيث 1/12/0201سيادتو عاد الى ارض الوطف بتاريخ 
 مجمس القسـ المختص عمى المد. 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 -: : دراسبث علٍب حبسعبً 
افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ .1

المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات  –بالميندسة / نورا محمد عبد المنعـ اليميس 
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ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0202ات االتصاالت الكيربية دورة يناير االتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكتروني
 بعنواف :

 " " خوارزميات ذات كفاءة لمتعرؼ عمى الصور الممونو
" Efficient Algorithms for Color Image Recognition " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية استاذ متفرغ بقسـ معوض ابراىيـ معوضأ.د /  1
 استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0

 .ةالمذكور  بالميندسةالبحث الخاصة  خطةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ 
 القــــــــرار

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

المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة  .0
 اتالمدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػب – الحسيني ابراىيـ الحسيني ابراىيـ/  الخاصة بالطالب الدكتوراهرسالة 

 :بعنواف  –ـ 0217 ينايرالعموـ اليندسية دورة  دكتور الفمسفة فيلدرجة  المسجؿو 
 " تقنيات تحميؿ البيانات الضخمة ألنظمة الرعاية الصحية" 

 " Big Data Analysis Techniques for Healthcare System" 

وعمػوـ العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة  فػيدكتور الفمسػفة درجة  لجنة الفحص والمناقشة من  الطالب المذكورحيث أوصت 
 الحاسبات .

 القــــــــرار

وعمػوـ العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة  دكتػور الفمسػفة فػيمػن  الطالػب المػذكور درجػة أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة. الحاسبات

 
أف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ .3

المػػػدرس المسػػػاعد بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  – شػػػيماء أمػػػيف قطػػػب المعػػػداوي/  ةالخاصػػػة بالطالبػػػ الػػػدكتوراهرسػػػالة 
 :بعنواف  –ـ 0217 أكتوبرالعمـو اليندسية دورة  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمسجمو  واالتصاالت الكيربية

 " تصاالت البصرية المرمزة باستخداـ تقنيات الشبكات العصبية العميقةتحسيف أداء أنظمة اال " 
 " Performance Enhancement of Coded Optical Communication Systems Using Deep Neural 

Network Techniques "" 

سػػية تخصػػص ىندسػػة العمػػوـ اليند دكتػػور الفمسػػفة فػػيدرجػػة  ةالمػػذكور  ةلجنػػة الفحػػص والمناقشػػة مػػن  الطالبػػحيػػث أوصػػت 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

العمػػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػػة  دكتػػػور الفمسػػفة فػػيدرجػػة  ةالمػػذكور  ةمػػن  الطالبػػػأوصػػى المجمػػس بالموافقػػػة عمػػى 
 ويرفع لمجامعة.اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
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راسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمد .4
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص   – ايماف صالح محمد بدر/  ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 

ـ في 0218 رأكتوبدورة ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:) تصميـ وبناء الدوائر الكسرية الييوليو  -موضوع:

 الوظيفة االسـ ـ
 (ممتحف داخميأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 1
 )ممتحف خارجي( القاىرةجامعة  -اذ بكمية اليندسةأست ياسميف عمي حسف فيميأ.د/  0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة االشراؼ( أ.د/ السيد محمود الربيعي 3

جامعػة القػاىرة )عػف  –كمية اليندسػة  –استاذ بقسـ الرياضيات والفيزيقا اليندسية  أ.د / احمد جمعة رضواف 4
 شراؼ(لجنة اإل

المقتػػرح لمجنػػة الفحػػص والمناقشػػة تشػػكيؿ توصػػية مجمػػس القسػػـ بالحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 لمرسالة المقدمة بعالية .

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة  .5
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ   – أنس مجدي عبد التواب عمي أبو عيسىالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 

 أكتوبردورة ية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيرب
( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ) استخداـ تقنيات التعمـ العميؽ لدقة فائقة وكؼء لمصور الطبية  -ـ في موضوع:0218

  -الرسالة مف السادة:
 الوظيفة االسـ ـ
 رونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة االشراؼ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكت أ.د/ السيد محمود الربيعي 1
 أستاذ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري )ممتحف خارجي( أ.د/ عبد المنعـ عبد الباري ناصر 0
 داخمي(استاذ متفرغ)استاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )ممتحف  د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 3

المقتػػرح لمجنػػة الفحػػص والمناقشػػة تشػػكيؿ توصػػية مجمػػس القسػػـ بالحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 لمرسالة المقدمة بعالية .

 القــــــــرار

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

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د /  .6
المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات   – محمد سامي سعيد عرفةالخاصة بالميندس /  الدكتوراهرسالة 

) التصميـ  -في موضوع: ـ0219 ينايردورة واالتصاالت الكيربية والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:األمثؿ ألنظمة التعديؿ الفيرسي : التحميؿ النظري وتحسيف األداء 
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 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة حمواف ) خارجي ( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  مصطفى سعدأ.د/ السيد  1
 رغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ متف أ.د / معوض ابراىيـ معوض 0
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي ( أ.د / سعيد محمد عبد العاطي 3

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

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

لجنة فحص ومناقشة  توصيةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى  .7
لمسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ا – رضا سيد احمد محمد عمارالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 

) تحسيف جودة صور التربينات     -ـ في موضوع:0219 ينايردورة ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:باستخداـ فيديو المناظير الصناعية 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ ( يد أبو العـزعاطؼ السأ.د/  1
 جامعة القاىرة ) خارجي ( –استاذ متفرغ بكمية اليندسة  أ.د / حسف طاىر دره 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي ( أ.د / معوض ابراىيـ معوض 3

مػػا جػػاء بتوصػػية مجمػػس القسػػـ عمػػى مػػن  المينػػدس المػػذكور درجػػة جنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى حيػػث أوصػػت ل
 ماجستير العمـو اليندسية .

 القــــــــرار

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

لجنة فحص ومناقشة  توصيةت العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسا .8
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  – محمد السيد منير عبد اهلل الينديالخاصة بالميندس / الماجستير رسالة 

د الصوتي عمى ) دراسة تأثير االرتدا-ـ في موضوع:0216 أكتوبردورة بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:تطبيقات التعرؼ عمى المتحدث 

 الوظيفة االسـ ـ

محمد محمد عبد السالـ أ.د/  1
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ ( نصار

 عة الزقازيؽ ) خارجي (جام –استاذ بكمية اليندسة  أ.د / فتحي عبد الفتاح فرج 0
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي ( أ.د / منى محمد صبري شقير 3
 أستاذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( د. / عادؿ شاكر الفيشاوي 4

مػػا جػػاء بتوصػػية مجمػػس القسػػـ عمػػى مػػن  المينػػدس المػػذكور درجػػة مػػى حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة ع
 ماجستير العمـو اليندسية .
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 القــــــــرار

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

التقارير السنوية لطالب عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة  .9
 ـ وىـ :0202/0201الماجستير بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات لمعاـ الجامعي 

 شيماء بدر محمد عبد العاطي . -1
 آية اهلل جماؿ ابراىيـ . -0

 ر .ما جاء بالتقارير السنوية بعد استيفاء خطة البحث لجميع التقاريحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

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

ما جاء بالتقارير السنوية المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى   .12
ندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية لمعاـ الجامعي لمطالب المسجميف لدرجة ماجستير العمـو األساسية الي

 ـ وىـ :0202/0201

 محمد نجاح زكي . -1
 تسنيـ محمد عمي فرحات . -0

 ما جاء بالتقارير السنوية .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى التقرير السنوي الخاص   .11
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو  –بالميندسة / رانيا السيد عبد العزيز ابراىيـ 

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بمجمس القسـ .،  ـ0217وبر الحاسبات دورة أكت

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
تقرير السنوي الخاص المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ال  .10

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو  – أمنية وحيد عبد المؤمف الطويؿبالميندسة / 
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بمجمس القسـ .،  ـ0218 ينايرالحاسبات دورة 

 القــــــــرار

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

 االمتحاف لجنة اعتماد التقرير المقدـ مفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .13
بقسـ ىندسة دسية الينلدرجة دكتور الفمسفة في العمـو  المسجؿ – أحمد محمد السيد الشامي/  الشامؿ الخاصة بالطالب

 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة :0213 أكتوبردورة وعموـ الحاسبات 

 سام  عبد الرحمف احمد محمدأ.د/  1
جامعة حمواف -كمية اليندسة-بقسـ ىندسة الحاسبات والنظـ أستاذ

 خارجي()

 ( سـمف داخؿ الق) ىندسة وعموـ الحاسبات أستاذ بقسـ  أيمف السيد احمد السيد عميرةأ.د/  0
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 (عف لجنة االشراؼ) وعموـ الحاسبات ىندسة بقسـ أستاذ  د/جماؿ محروس عطية2أ 3

 أ.د/ سعيد محمد عبد العاطي 4
خارج ) مف اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ىندسة بقسـ أستاذ 
 (القسـ

 ـ (القس داخؿ)مف ىندسة وعموـ الحاسبات أستاذ مساعد بقسـ  صالح الديف شعباف عيسىد. /  5

 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بناء عمى ما جاء بمجمس القسـ .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

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

الشامؿ الخاصة  االمتحاف لجنة تشكيؿالعميا والبحوث بشأف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .14
بقسـ ىندسة اإللكترونيات اليندسية لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو  المسجؿ – ىيثـ فريج عبد اهلل درويش/  بالطالب

 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة :0218 ينايردورة واالتصاالت الكيربية 
 خارجي(جامعة المنيا ) -بكمية اليندسة  ذأستا ىشاـ فتحي عمي حامدأ.د/  1

 محمد محمد عبد السالـ نصارأ.د/  0
أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مف داخؿ 

 القسـ (

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) عف لجنة االشراؼ(ىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  د/ معوض ابراىيـ معوض2أ 3

 (خارج القسـ) مف بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية أستاذ  محمد سيد محمد عبد القادرأ.د/  4

 عبد الفتاح عبد الغني سعدد. /  5
أستاذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف 

 داخؿ القسـ (

شكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب / ىيثـ فريج عبد تحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 
 اهلل درويش بناءا عمى توصية مجمس القسـ .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
الشامؿ الخاصة  االمتحاف لجنة تشكيؿشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ب2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .15

 ةالمسجمالمدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية و  – سمية عبد العظيـ الفيشاوي/  ةبالطالب
 -:ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة0219 أكتوبردورة اليندسية لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ 

 خارجي(جامعة حمواف ) -متفرغ بكمية اليندسة  أستاذ السيد مصطفى سعدأ.د/  1

 كماؿ حسف عوض اهللأ.د/  0
مف ) ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ متفرغ أستاذ 

 ( داخؿ القسـ

 د/ منى محمد صبري شقير2أ 3
عف لجنة ) اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ىندسة بقسـ أستاذ 
 (االشراؼ

 لفيشاويد./ عادؿ شاكر ا 4
اإللكترونيات واالتصاالت ىندسة استاذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ 

 (مف داخؿ القسـ) الكيربية 

 خارج)مف ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ  مساعدأستاذ  غادة محمد عبد الستار البنبيد. /  5
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 القسـ (

كيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة / سمية عبد العظيـ تشحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 
 بناءا عمى توصية مجمس القسـ . الفيشاوي

 القــــــــرار

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

عمرو /  الطالب قيدبشأف الموافقة عمى إلغاء  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث  .16
ـ 0202دورة أكتوبر  اإللكترونيات الصناعية والتحكـىندسة المقيد بدبمـو الفرقة األولى بقسـ  – رمضاف حسف محمد

 .قيد الطالب المذكور ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء  نظرًا لظروؼ خاصة بووذلؾ 

 رارالقــــــــ

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

احمد عبد /  الطالب قيدالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاء   .17
إلنتياء المدة ـ وذلؾ 0217دورة أكتوبر  لحاسباتوعمـو اىندسة المقيد لدرجة الماجستير بقسـ  – الرازؽ محمد سعودي

 ما جاء بتوصية مجمس القسـ .، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى  القانونية

 القــــــــرار

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

حسيف /  الطالب قيدالكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاء  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ  .18
إلنتياء ـ وذلؾ 0215دورة أكتوبر  وعمـو الحاسباتىندسة المقيد لدرجة الماجستير بقسـ  – مجدي محمود عبد البر

 القسـ . ما جاء بتوصية مجمس، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى  المدة القانونية

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
الطالب المقيديف  قيدالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاء   .19

يات واالتصاالت الكيربية الذيف انتيت المدة القانونية لقيدىـ لدرجة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ اإللكترون
( طالب أوليـ الطالبة / ايماف 7ـ ولـ يتقدموا لتسجيؿ نقطة البحث حتى تاريخو وعددىـ )32/9/0201الماجستير في 

دراسات العميا ، حيث أوصت لجنة الصبري عبد الفتاح القـر وآخرىـ الطالب / اسالـ عيسى محمد ابراىيـ الفخراني
 إلغاء قيد الطالب السابؽ ذكرىـ بناء عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .بالموافقة عمى 

 القــــــــرار

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

)تعديؿ في لجنة اإلشراؼ( أف الموافقة عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش  .02
عمى لجنة اإلشراؼ لرسالة الماجستير الخاصة بالطالبة /  –بإضافة اسـ السيد الدكتور / عصاـ عبد العميـ جمعة العربي 

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  –شيماء فاضؿ محمد صادؽ عجيمو 
" تحسيف أداء الخاليا ـ في موضوع 0216تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  – والتحكـ

 الفوتوفولتية باستخداـ متتبع شمسي ذو محور مزدوج "
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 حيث أصبحت لجنة اإلشراؼ عمى الرسالة المقدمة بعالية كالتالي :
 لكترونيات الصناعية والتحكـاستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإل     أ.د / جابر ابراىيـ عالـ -1
 استاذ باحث بمعيد بحوث اإللكترونيات   د. / عبد الشافي عبد القادر نافع -0
  مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د. / عصاـ عبد العميـ جمعة العربي -3
 ما جاء بتوصية مجمس القسـ .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ،

 القــــــــرار

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

)تعديؿ في لجنة اإلشراؼ( برفع المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى   .01
نة اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / نورىاف سميـ مف لج –اسـ السيد الدكتور / محمد أبو زيد البرواني 

تخصص ىندسة  –المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –سالـ محمد 
خداـ الذكاء " التشخيص اآللي لمصور الطبية باستـ في موضوع :0219اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

 االصطناعي "
 حيث أصبحت لجنة اإلشراؼ عمى الرسالة المقدمة بعالية كالتالي :

 استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د. / غادة محمد عبد الستار البنبي -1
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د. / عصاـ نبيؿ احمد عبد العزيز -0
 ما جاء بتوصية مجمس القسـ .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ،

 القــــــــرار

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

شكيؿ لجنة فحص الموافقة عمى إعادة تالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف   .00
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ  –ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / محمد زينيـ عبد الحميد الصيفي 

ـ وذلؾ نظرًا لعدـ التمكف مف انعقاد المناقشة لظروؼ 0210ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 االحتفاظ بالتشكيؿ السابؽ جائحة كورونا التي تمر بيا البالد مع 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( عبد الناصر عبد الجواد محمدأ.د/  1

 جامعة اإلسكندرية )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  د./ مصطفى حسيف عمي 0

 التصاالت الكيربية )داخمي(استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات وا د./ احمد نبيو زكي راشد 3

 استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( د./ محمد صالح فت  اهلل طبور 4

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا فقةأوصى المجمس بالموا
 

آية /  ة( لمميندسثالثد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .03
وعموـ ىندسة ت تخصص وعمـو الحاسباالعمـو اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستيرلدرجة  ةالمسجم – اهلل جماؿ ابراىيـ

 ة( لمطالبثالثـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0214دورة أكتوبر الحاسبات 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف  ةالمذكور 
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 القــــــــرار

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

( لمميندس / سادسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .04
ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستيرالمسجؿ لدرجة  – فادي احمد ابراىيـ طاىر

( سادسجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ـ ، حيث أوصت ل0210دورة أكتوبر وعمـو الحاسبات 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف  لمطالب المذكور

 القــــــــرار

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

شيماء فاضؿ محمد /  ةلمميندس تسجيؿا والبحوث بشأف مد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العمي2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .05
اإللكترونيات الصناعية والتحكـ العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستيرلدرجة  ةالمسجم – صادؽ عجيمة )عاـ أوؿ (

 ما جاء بتوصية مجمس القسـ .ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 0216دورة أكتوبر 

 ــــــــرارالق

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

تعديؿ موضوع رسالة الماجستير )تعدياًل د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .06
جة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة المسجؿ لدر  –جوىريًا( الخاصة بالميندس / مينا وجيو لمعي حنا 

ـ حيث كاف عنواف الرسالة قبؿ التعديؿ : " بروتوكوالت مقترحة 0215اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
عددة لشبكات التحسس لجسـ اإلنساف " ليصب  عنواف الرسالة بعد التعديؿ " تحميؿ ومحاكاة آداء شبكات الخاليا الحرة المت

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة ، الدخوؿ والخروج الضخمة والمعتمدة عمى األسط  العاكسة الذكية "
 ما جاء بتوصية مجمس القسـ .عمى 

 القــــــــرار

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

تعديؿ موضوع رسالة الماجستير )تعدياًل د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2السيدة أ المذكرة المقدمة مف  .07
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –جوىريًا( الخاصة بالميندس / محمد شاىيف صقر 

سالة قبؿ التعديؿ : " اعادة استخداـ الدليؿ ـ حيث كاف عنواف الر 0215اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
بيف مستخدمي االتصاؿ مف جياز إلى جياز لنظـ متعددة الدخوؿ والخروج اليائمة " ليصب  عنواف الرسالة بعد التعديؿ " 

حيث أوصت ، تحميؿ ومحاكاة آداء شبكات الخاليا الحرة المتعددة الدخوؿ والخروج الضخمة والمعتمدة عمى المرحالت "
 ما جاء بتوصية مجمس القسـ .جنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى ل

 القــــــــرار

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

ب المتقدميف لمقيد الموافقة عمى قبوؿ الطالد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .08
حيث أوصت لجنة الدراسات ، ـ0201/0200دكتوراه ( لمعاـ الجامعي  –ماجستير  –ـ ) دبمـو 0201بدورة أكتوبر 

 ما جاء بتوصية مجالس االقساـ .العميا والبحوث بالموافقة عمى 
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 ( ـ7/11/0201 الثالثةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

 القــــــــرار

 ع لمجامعة.ويرف عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 

ضافة مواد لمطالبة / أماني د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .09 الموافقة حذؼ وا 
ضافة مادة سميماف محمد نجـ بشأف الموافقة عمى حذؼ مادة ) ) إلكترونيات الكـ والبصريات التعرؼ عمى األنماط( وا 

ـ حيث أنيا مقيدة بتمييدي ماجستير دورة يناير 0201/0200الحالي لمعاـ الجامعي  في الفصؿ الدراسي المتقدمة(
 ما جاء بتوصية مجمس القسـ .عمى بناء حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة ـ ،0202

 القــــــــرار

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

الموافقة إضافة مواد لمطالب / محمود كماؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .32
بشأف الموافقة عمى إضافة مادة )النبائط البصرية وتطبيقاتيا( إلى مواد الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  -محمود أبو جازية 

ـ 0201مف الفصؿ الدراسي الثاني حيث أنو مقيد بتمييدي ماجستير دورة يناير ـ وذلؾ بداًل 0201/0200الجامعي 
 ما جاء بتوصية مجمس القسـ .عمى بناء حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة ،

 القــــــــرار

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

الموافقة إضافة مواد لمطالب / باسـ خالد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المقدمة مف السيدة أالمذكرة   .31
بشأف الموافقة عمى إضافة مادتي )الدوائر المتكاممة الرقمية المتقدمة( ومادة ) تصميـ الدوائر  -السيد سالـ احمد 

ـ حيث أنو مقيد بتمييدي 0201/0200سي األوؿ لمعاـ الجامعي المتكاممة بمساعدة الحاسب( إلى مواد الفصؿ الدرا
ما جاء بتوصية مجمس عمى بناء حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة ـ ،0202ماجستير دورة أكتوبر 

 القسـ .

 القــــــــرار

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

 -اللجبى: -:  اً عشر
( المنعقػػػدة يػػػوـ االحػػػد الموافػػػؽ الجمسػػػة الثانيػػػةمحضػػػر اجتمػػػاع مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة ) .1

 ـ.12/12/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ.12/12/0201د الموافؽ ( المنعقدة يوـ االحلثانيةمحضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )الجمسة ا .0

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

( المنعقػػػدة يػػػوـ االحػػػد الموافػػػؽ الثانيػػػةمحضػػػر اجتمػػػاع مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ  )الجمسػػػة  .3
 ـ.12/12/0201
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(02) 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

الثانيػػػة( المنعقػػػدة يػػػوـ االحػػػد الموافػػػؽ يئػػػة  )الجمسػػػة محضػػػر اجتمػػػاع مجمػػػس لجنػػػة شػػػئوف خدمػػػة المجتمػػػع وتنميػػػة الب .4
 ـ.17/12/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ.17/12/0201( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ الثانية)الجمسة  لجنة العالقات الثقافية والبحوث العمميةمحضر اجتماع  .5

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ.19/12/0201الموافؽ  الثالثاء( المنعقدة يوـ الثانية)الجمسة  لمكتبةلجنة امحضر اجتماع  .6

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 ـ.04/12/0201( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ الثانية)الجمسة  شئوف التعميـ والطالبلجنة محضر اجتماع  .7

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ17/12/0201المنعقدة يوـ االحد الموافؽ( الثانية)الجمسة  واالجيزة العمميةالمختبرات لجنة محضر اجتماع  .8

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ17/12/0201المنعقدة يوـ االحد الموافؽ( الثانية)الجمسة الدراسات العميا والبحوثلجنة محضر اجتماع  .9

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ19/12/0201الموافؽ الثالثاءالمنعقدة يوـ ( الثانية)الجمسة  سباتالحالجنة محضر اجتماع  .12

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ12/12/0201المنعقدة يوـ االحد الموافؽ( الثانية)الجمسة  قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات عاجتما محضر .11

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 المنعقػدة يػوـ االحػد الموافػؽ( الثانيػة)الجمسػة  امج التػي تعمػؿ بنظػاـ السػاعات المعتمػدةالمجنة التنسػيقية لمبػر  عاجتما محضر .10
 ـ31/12/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
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(01) 

 

 هب ٌسخجد هي أعوبل -: عشر يالحبد
البحث الخاصة  افقة عمى تسجيؿ نقطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات  –بالميندس / ابراىيـ عبد الفتاح محمد ابراىيـ 
ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0219واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 :بعنواف

 " عف األمراض الجمديةذكاء االصطناعي في الكشؼ " استخداـ تقنيات ال
" Utilization of Artificial Intelligence Techniques for Skin Disease Detection " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية طو السيد طوأ.د /  1
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية مدرس جابر الشافعي وليد فؤادأ.د/  0

 المذكور. بالميندسالبحث الخاصة  خطةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف  –د. / محمد السيد الوكيؿ دمة مف السيد المذكرة المق -0

ـ ، 02/9/0200ـ حتى 01/9/0201زوجو الخاصة بو لدولة إيطاليا لمعاـ الثاني بداية مف  ةالموافقة عمى مد اجازة مرافق
القسـ بالموافقة بالتفويض عف مجمس القسـ حيث  رئيس حيث أف زوجتو تدرس بجامعة كاسينو بدولة إيطاليا ، حيث أوصى

 اف الخطة الدراسية لف تتأثر .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة
 

مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –د. / ألبرت منير تادرس واصؼ المذكرة المقدمة مف السيد  -3
جديد اجازة مرافقة زوجو بالخارج لمدة عاـ حيث أف زوجتو السيدة / مارياف فاروؽ عبد المسي  وىبو بشأف الموافقة عمى ت

القسـ بالموافقة بالتفويض عف مجمس القسـ حيث اف الخطة الدراسية لف تتأثر  رئيستعمؿ بالخارج بدولة كندا ، حيث أوصى 
. 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة
 

 الخطاب الوارد مف الوحدة المحمية لمركز ومدينة منوؼالوحدة المحمية لمركز ومدينة منوؼ بشأف المذكرة المقدمة مف  -4
 .( التابعة لمجمس مدينة منوؼ 135استيفاء البيانات عف الوحدة السكنية رقـ )

 القــــــــرار

ابعػػة لمجمػػس مدينػػة منػػوؼ وذلػػؾ لتػػوافر بػػديؿ ليػػا ( الت135الكميػػة باالسػػتغناء عػػف الوحػػدة السػػكنية رقػػـ ) أوصػػى مجمػػس
  .بالكمية يستخدـ كسكف ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكمية
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(00) 

 
 

 

 هسبء الثبًٍتاًخهى االجخوبع حٍث كبًج السبعت 
 

 

 عوٍد الكلٍت   أهٍي الوجلس                                       

 
   ةأٌوي السٍد أحود السٍد عوٍرد/  أ.            سعٍد هحود عبد العبطً / أ.د


