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 الحادية عشر صباحا الساعةفى تمام ( 2رقم )مجلس القسم بجلسته العادية  اجتمع91/01/9102قالموافالحد فى يوم ا انه

 حمدى على احمد عوضالدكتور / االستاذ  المجلس السيد رئاسةوتولى 

 -: كال من السادةعضوية و 

 الوظيفة االسم م الوظيفة االسم م

 استاذ مساعد د/طارق احمد محمود 8 استاذ  أ.د/محمد حمدى السيد  0

 استاذ متفرغ د/ جابر ابراهيم عالم   أستاذ متفرغ مبروك زكريا شرفأ.د / محمد  

 استاذ متفرغ  جالل عبد المجيد عتلمد/  2 أستاذ متفرغ أ.د / محمد ابراهيم محمود 0

 استاذ متفرغ  حسنى عبد العزيز شعلةد/  02 متفرغ استاذ  فكيرين احمد محمدأ.د /  3

 مدرس د/حسام محمد على خليل  00 أستاذ متفرغ أ.د / مجدى عبد الستار قطب 4

 مدرس د/سامح عبد الحليم محمد 00 أستاذ متفرغ أ.د / نبيلة محمود الربيعى 5

 مدرس د/امجد سيد عبد المجيد 03 أستاذمتفرغ  أ.د/ بالل أحمد أبو ظالم 6

 سكرتارية القسم السيدة/ منى فهمي أحمد 04 أستاذ متفرغ /جمعة زكى الفارأ.د  7

    أستاذ متفرغ د/ محمد عبد العظيم البردينىأ. 

 -عن الحضور كال من السادة: تغيب * وقد 

 الوظيفة االسم م

 متفرغ استاذ ابراهيم صبيح العظيم  عبد/ د.أ 0

 -عن الحضور كال من السادة:  عتذروقد 

 الوظيفة االسم م

 أستاذ متفرغ أ.د / عصام ابراهيم المدبولى 0

 (2العادية رقم)محضر اجتماع مجلس القسم بجلسته 

 20/10/2019والمنعقدة يوم االحد الموافق 
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  وقد بدأ االجتماع أ.د/ رئيس مجلس القسم بافتتاح الجلسة بذكر هللا ) بسم هللا الرحمن الرحيم ( ثم رحب سيادته بالسادة

 الحضور 

 اآلتى:اً  بطرح جدول األعمال متضمن  هسيادت ق ام ثم- 

 

 -أوآلً:المصادق ات :
 . م05/2/0202التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة يوم االحد الموافق  (0-0)

 القرار

 . م05/2/0202الموافق األحد يوم المنعقدة السابقة الجلسة محضر على المصادقة على القسم مجلس وافق

 -التفويضات:  -ثانيا:

(9-0) 

 

 

من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى بشأن الموافقة على  بخصوص الخطاب الوارد

الفصل ( خالل االحد) اسبوعيا  واحد المدرس بالقسم وذلك يوم -انتداب السيد د/ اسامة الشاذلي حبيب

 .9102/9191العام الجامعي الدراسى االول من 

 القرار

 يوصى مجلس القسم بالموافقة على انتداب سيادته.

بشأن الموافقة على انتداب  -العالي للهندسة والتكنولوجيا  العبور معهدبخصوص الخطاب الوارد من  

معهد بقسم هندسة وتكنولوجيا الحاسبات الللتدريس بالمدرس بالقسم -حسام محمد على خليلالسيد د/ 

 .9102/9191( خالل العام الجامعي الخميس) اسبوعيا  واحد  وذلك يوم والتحكم االلى 

 القرار

 يوصى مجلس القسم بالموافقة على انتداب سيادته.

(9-9) 
 
 
 
 

الموافقة على المشاركة فى   المدرس بالقسم بشان-بخصوص الطلب الطقدم من د/لمياء محمد الشناوى

 -المؤتمر الدولى السادس ودفع رسوم االشتراك  تحت عنوان: 

On-line Fault Detection and Diagnosis of Continuous Processes Based on 
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Mahalanobis Distance. 

 

 Mahalanobis مسافة  على مبنية المستمرة العمليات في األعطال وعزل كشف  

 المؤتمر السادس

6th International Conference on Advanced Control Circuits and Systems 

 (IEEE-ACCS’019). Hurghada 17-20 November 2019. 

 القرار

 يوصى مجلس القسم بالموافقة على المشاركة فى المؤتمر الدولى السادس لسيادتها.

 موضوعات عامة -ثالثا :      

(3-0) 
 

 بالقسم بإحاطة مجلس القسم المدرس – رافت السيد السيد شلبىبخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/

و إرسال أستمارة تقييم االداء  على درجة الدكتوراه االبحاث التى قام باجرائها بعد حصول علما بقائمة

 الخاصة به الي اللجنة العلمية الدائمة لهندسة الحاسبات و النظم لترقية االساتذة و االساتذة المساعدين.

 القرار

يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالملف ويعقد مجلس اساتذة فى نفس اليوم العتماد استمارة تقيم 

 يئة تدريس ويرفع الى سيادة أ.د/ عميد الكلية التخاذ الالزم.عضو ه

المدرس بقسم هندسة االلكترونيات  – غادة محمد عبد الستار البنبىبخصوص الطلب المقدم من د/  (3-9)

وذلك بناءا على تقرير  أستاذ مساعد بذات القسم بشأن الموافقة علي تعيين سيادتها  الصناعية والتحكم

 .اللجنة العلمية الدائمة لترقيات االساتذة واالساتذة المساعدين 

 القرار

 اعمله في هملتزم هاان حيث مساعد بالقسم  استاذ بدرجة هاتعيين سيادت  على بالموافقة المجلس يوصى

 دائهاآ ةومحسن هابواجبات -مدرس هاتعين منذ اومسلكه

بشان انه فى حالة تقدم  -الوارد من السيدأ.د/وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بخصوص الخطاب  (3-3)

السادة اعضاء هيئة التدريس بطلبات للموافقة على تسجيل االبحاث العلمية الخاصة بهم يتم تقديم افادة من 

او اضافة  ةنجليزيمجلس القسم المختص بمطابقة عناوين االبحاث باللغة العربية لنفس العناوين باللغة اال

 هذه االفادة الى قرار مجلس القسم بالموافقة على التسجيل.
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 القرار 

 احيط المجلس علما .

بخصوص الطلب المقدم من اعضاء لجنة الدراسات العليا بشان اسماء المطلوب تكليفهم من اوائل خريجى  (3-4)

االلكترونيات الصناعية والتحكم وهم ( معيد بقسم هندسة 0وهو عدد) 0202و0208السنتين االخيرتين 

 -كالتالى :

العام  األسم م

 الجامعى

 التقدير العام

 )التراكمى(

النسبة 

المئوية 

للتقدير 

 العام

مادة التخصص 

 وتقديرها

النسبة المئوية 

لمادة 

 التخصص

ممتاز مع  0202 حلمى صالح ريمون ظريف 0

 مرتبة الشرف

نظم التحكم  22.42

 الصناعية

 ممتاز

022% 

ممتاز مع  0202 أحمد محمد عبد الرحيم محمد 0

 مرتبة الشرف

نظم التحكم  87.08

 الصناعية

 جيد 

70% 

ممتاز مع  0208 محمد عبد اللطيف درويش سليم 3

 مرتبة الشرف

نظم التحكم  87.06

 الصناعية

 جيد جدا

77% 

للتكليفف بوظيففة معيفد بقسفم  -وبناء عليه توصى اللجنة بترشيح السيد المهندس/ ريمون ظريفف حلمفى صفالح 

 هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم لهذا العام الجامعى.

 القرار

 .للتعيين ) معيد (بالقسم يوصى مجلس القسم بالموافقة على ترشيح المهندس المذكور

من السيد  المحول الينا -ادارة شئون الدارسة–بخصوص الخطاب الوارد من االدارة العامة لشئون التعليم  (3-5)

 .9102/9191االستاذ /المدير العام بشان الموافقة على تسعيرة الكتاب الجامعى للعام الجامعى 

 القرار

 .لقسم وافقة على ماجاء بالنموذج المعد من ايوصى مجلس القسم بالم
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 دراسات عليا-:  رابعا

(4-0) 

 

 

    (الدكتوارهلدرجة )لطالب المسجلين على اسادة المشرفين لل التقارير السنوية بخصوص

 م/محمود محمد ابواليزيد جاب هللا-0

 م/عمر احمد محمد شاهين -0

 م/عمرى عبدالرحمن عمرى محمد -3

 م/عبدالعزيزعلى عبدالعزيز عبدربه خاطر-4

 م/احمد محمد زكى السيد خضر-5

 م/ياسر احمد شوقى الشريف -6

    م/طارق رجب امين خليفة-7

 جاد هللام/محمد طارق عبدالسيمع -8

 القرار

 بالموافقه على  ما جاء بالتقارير.يوصى مجلس القسم 

 بخصوص الطلبات  المقدمة  من السادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة الماجستير والتى يطلبون فيها  (4-9)

  -وهم كالتالى :الموافقة على المد  

 المطلوب المد للعام االول      محمد مجدى فؤاد بالبل                                  -0

 المطلوب المد للعام االول                            منال عبدالعظيم اسماعيل خيرة  - 0

 المطلوب المد للعام االول     على احمد نور صديق                                     -3

 المطلوب المد للعام الرابع                                               شيماء هانى حسن عامر                               -4   

 عبدالحميد سعيد عبدالحميد شعالن                      المطلوب المد للعام الرابع                                           - 5

    الثالث المطلوب المد للعام    عاطف عبدربه محمد عبدربة                          -6

   الرابعالمطلوب المد للعام ام هاشم محمد احمد الخولى                               -7
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   السادسالمطلوب المد للعام   هندعبد الغفار عبدالسالم نورالدين                    -8

     الخامسالمطلوب المد للعام    سالى عبد العزيز محمد السيد                         -2

   الخامس المطلوب المد للعام    زينب زكريا محمود القارح                          -02

 المطلوب المد للعام  الثامنة                       يرىمحمد فتحى زكى محمود الد-00

 المطلوب المد للعام االول    عاطف جاد الحاج                              رانيا -00

 محمد ممدوح رمضان امين                           المطلوب المد للعام االول  -03

 ايمان مصطفى ابراهيم عثمان                       المطلوب المد للعام الثالث-04

 المطلوب المد للعام الثاني                    اسالم صالح مصطفى محمد    -05

 المطلوب المد للعام االول             مهند خليل رجب الحوشى              -06

 المطلوب المد للعام السادس             دعاء حسن عيسوى النادى            -07

 المطلوب المد للعام الرابع          نهال جمال مصطفى عليوة                -08

 المطلوب المد للعام الثالث          ايسم لبيب حامد حشاد                     -02

 المطلوب المد للعام الثالث        هاجر عالء محمد شرشر                   -02

 القرار

 .للطالب المذكورين يوصى مجلس القسم بالموافقة على المد لعام أخر

 

 بخصوص الطلبات  المقدمة  من السادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة الماجستير  (4-3)

  -والتى يطلبون فيها الموافقة على االلغاء وهم كالتالى :

 خلود صبحى رشاد فوده -0

 رضوى حسن ابراهيم زيدان-0
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 مصطفى محمد موسى على       -3

 احمد جابر معوض احمد   -4

 مصطفى عبد المقصودمحمد بهجب -5

 محمد فتحى السيد ابراهيم -6

 اسماعيل على يوسف النجار-7

 احمدعبداللطيف عبدالمتجلى السيد-8

   القرار

                              .                              للطالب المذكورين تسجيل لغاءايوصى مجلس القسم بالموافقة على 

  المقدمة  عن طريق االيميل من السادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة الماجستيربخصوص الطلبات   (4-4)

  -بون فيها الموافقة على االلغاء وهم كالتالى :والتى يطل

 . 0205صفا طه ذكى                  دورة اكتوبر  -0
 0205نهال محمد الشقنقيرى         دورة اكتوبر  -0

   القرار

                              .                              للطالب المذكورين تسجيلال بإلغاءيوصى مجلس القسم بالموافقة على 

  بخصوص الطلبات  المقدمة  عن طريق االيميل من السادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة الماجستير (4-5)

 -كالتالى :  ووهالموافقة على المد  

 مد عام اول         احمد عبداللطيف الجروانى  -1

 القرار

 اول .يوصى مجلس القسم بالموافقة على المد لعام 

 .لسادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة الماجستير من ا  التق ارير السنوية المقدمةبخصوص  (4-6)

احمد جابر معوض احمد                                        -0مصطفى محمد موسى على                                   -0

عبدالحميد سعيد عبدالحميد شعالن                      -4             شيماء هانى حسن عامر                       -3

 اسالم محمد السيد شاهين-6                               عاطف عبدربه محمد عبدربة  -5

                     هندعبد الغفار عبدالسالم نورالدين -8ام هاشم محمد احمد الخولى                                    -7
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 زينب زكريا محمود القارح                           -02سالى عبد العزيز محمد السيد                                 -2

 رانيا عاطف جاد الحاج                                 -00                            محمد فتحى زكى محمود الديرى-00

  زيدان رضوى حسن ابراهيم -04                                خلود صبحى رشاد فوده     -03

 اسالم صالح مصطفى محمد-06                                      عال سعيد احمد سلطان-05

 ايمان مصطفى ابراهيم عثمان-08            احمد عبد اللطيف عبدالمتجلى السيد           -07

 هاجر عالء محمد شرشر -02                                 مهند خليل رجب الحوشى -02

 محمد ممدوح رمضان امين حسين -00

   القرار 

 يوصى مجلس القسم بالموافقه على  ما جاء بالتقارير.

بخصوص التقرير الجماعى عن اختبار االمتحان الشامل بتسجيل درجة الدكتوراة بالقسم للطالب /  (4-6)

حيث توصى لجنة االمتحان باجتياز  المدرس مساعد بالقسم -عبدالعزيز عبدربه خاطرعبدالعزيزعلى 

 . ونجاح الطالب لالمتحان الشامل

   القرار

 .يوصى مجلس القسم بالموافقة على التقرير الجماعى عن اختبار القبول الشامل للمهندس المذكور

بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشان الموافقة على قبول   (4-7)

للقيد بدبلوم الدراسات العليا بالقسم شعبة هندسة التحكم والنظم مع –الطالب /مصطفى احمد ابو النجار حامد 

من المعهد العالى للهندسة  العلم ان الطالب حاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة الحاسبات

 والتكنولوجيا بالبحيرة بتقدير عام جيد.

   القرار

 .بدبلوم الدراسات العليا بالقسم على قبول الطالب المذكوريوصى مجلس القسم بالموافقة

ادارة الدراسات العليا بشان حصر –بخصوص الخطاب الوارد من االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث  (4-8)

 الحاالت المتعثرة من طالب الدراسات العليا المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه.

   القرار
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 احيط المجلس علما .

 عالق ات ثق افية -:خامسا

المدرس بالقسم بشان  المشاركة فى المؤتمر الدولى -بخصوص الطلب المقدم من د/لمياء محمد الشناوى (5-0)

 -تحت عنوان: السابع   

Residual Signal-Based Process Monitoring of Industrial Systems 

 والذى تم قبوله فى المؤتمر الدولى السابع:

7th International Japan-Africa Conference on Electronics, Communications and Computations (JAC-

ECC) 2019 Alexandria, Egypt, December 15-16, 2019. 

   القرار

 يوصى مجلس القسم بالموافقة على المشاركة فى المؤتمر الدولى السابع لسيادتها.

مدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم ال -بخصوص الطلب المقدم من د/لمياء محمد الشناوى (5-9)

 -بشأن الموافقة على تسجيل االبحاث االتية: 

1-On-line Fault Detection and Diagnosis of Continuous Processes Based on 

Mahalanobis Distance 

 والذى تم قبوله فى المؤتمر الدولى السادس

2- Residual Signal-Based Process Monitoring of Industrial Systems 

 والذى تم قبوله فى المؤتمر الدولى السابع

   القرار

علما بان عناوين االبحاث باللغة  – هابسيادت هخاصاالبحاث العلى تسجيل بالموافقة  القسم مجلس يوصى

 العربية مطابقة لالبحاث باللغة االنجليزية.

المدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بشأن الموافقة على  -المقدم من د/ رافت السيد شلبى بخصوص الطلب  (5-3)

-تسجيل االبحاث االتية:   

1-, Experimental verification of a hybrid control scheme with chaotic whale 
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optimization algorithm for nonlinear gantry crane: A comparative study 

التحقق التجريبى من نظام تحكم هجين مع خوارزمية الحوت الفوضوى االمثل لرافعة جسرية غير 

 .خطية دراسة مقارنة

2-“Fuzzy-supervised PI for Flow-Control Process, Design and Experimental 
Validation 

والتحقق التجريبىمتحكم تناسبى تكاملى لعملية تدفق تحت اشراف هالمى:التصميم   

3- Metaheuristic Optimization of Fractional Order Incremental Conductance 
(FO-INC) Maximum Power Point Tracking (MPPT)” 

 محسن فائق لخواريزم التوصيل التزايدى الكسرى لتتبع نقطة القدرة فى الخاليا الشمسية

 القرار

علما بان عناوين االبحاث باللغة   -هبسيادت هخاصاالبحاث العلى تسجيل بالموافقة  القسم مجلس يوصى

 العربية مطابقة لالبحاث باللغة االنجليزية.

محمود سامى /الدارسادارة المنح والبعثات بشأن الطلب المقدم من  -بخصوص الخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية (5-4)
للحصول على درجة الدكتوراه على احدى المنح بالقسم وعضو االجازة الدراسية على  المدرس المساعد -عبد الفتاح ابو عمر

والذى يلتمس  0207/0208المقدمة للدولة من حكومة الصين الشعبية طبقا للبرنامج التنفيذى المبرم بين البلدين للعام الدارسى 
 .32/7/0202حتى 4/2/0202عتبارا من فيه الموافقة على مد اجازته الدراسية لمدة عام ثالث ا

   القرار

 (0780ثالث طبقا لقرا رئيس الجامعة رقم )لعام على مد اجازته الدراسية بالموافقة  القسم مجلس يوصى
 بمرتب يصرف من الداخل . 0/02/0202حتى 3/02/0202اعتبارا من 

 ما يستجد من اعمال -سادسا:

لجنه وذلك لفحص وتثمين الهدية المقدمة من  بتشكيل عبدربه حامد بشان الموافقة علىبخصوص الطلب المقدم من أ/اشرف  (6-0)
 أ.د/محمد ابراهيم محمود وهى عبارة عن حاسب للصناعة تستخدم للتحكم فى العمليات الصناعية .

   القرار

 .تشكيل اعتماد ال يوصى مجلس بالموافقة على

بقسم هندسة االلكترونيات  استاذ متفرغ –العظيم البردينىمحمد عبد د/ أ.بخصوص الطلب المقدم من  (6-9)

تسجيل بسيادته وكذلك لبحث واحد مكافاة النشر العلمى المتميز  الصناعية والتحكم  بشأن الموافقة على 

  -بعنوان :
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 في تمام الساعة الثانية والنصف من نفس اليوم المجلس وانتهى                            

  م بعمل رئيس مجلس القسم  مق ائ  أم  ين المجلس             
   

 

  أ.د/ حمدى على احمد عوض    امجد سيد عبد المجيدد/     
  

 

 

  رئيس مجلس القسم          
   

 

      أ.د/ حمدى على احمد عوض  

 

"Probabilistic Fuzzy logic Controller for uncertain nonlinear System" 

باالشتراك مع أ.د/نبيلة  (3.653)ذات معامل تاثير   (Journal of the Franklin Institute)فى مجلة 

 محمود الربيعى ود/احمد محمد النجار.

  -القرار :

علما بان عناوين االبحاث باللغة   -هبسيادت هخاصاالبحاث العلى تسجيل بالموافقة  القسم مجلس يوصى

 العربية مطابقة لالبحاث باللغة االنجليزية.

 مكافأة النشر العلمى المتميز للبحث المذكور.وكذلك صرف 


