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 الحادية عشر صباحا الساعةفى تمام ( 0رقم )مجلس القسم بجلسته العادية  اجتمع01/2/9102قالموافالحد 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  5

 استاذ متفرغ د/ جابر ابراهيم عالم  9 أستاذ متفرغ أ.د / عصام ابراهيم المدبولى 9

 استاذ متفرغ  جالل عبد المجيد عتلمد/  51 أستاذ متفرغ أ.د / محمد ابراهيم محمود 3

 استاذ متفرغ  حسنى عبد العزيز شعلةد/  55 متفرغ استاذ  فكيرين احمد محمدأ.د /  4

 مدرس د/سامح عبد الحليم محمد 59 أستاذ متفرغ أ.د / نبيلة محمود الربيعى 1

 مدرس د/امجد سيد عبد المجيد 53 أستاذمتفرغ  أ.د/ بالل أحمد أبو ظالم 6

 سكرتارية القسم فهمي أحمدالسيدة/ منى  54 أستاذ متفرغ ا.د/ محمد عبد العظيم البردينى 7

 -عن الحضور كال من السادة: تغيب * وقد 

 الوظيفة االسم م الوظيفة االسم م

 أستاذ متفرغ د/سمير محمد بدوى 4 أستاذ متفرغ مبروك زكريا شرفأ.د / محمد  5

 مدرس د/حسام محمد على خليل  1 أستاذ متفرغ أ.د / مجدى عبد الستار قطب 9

   6 متفرغ استاذ ابراهيم صبيح العظيم  عبد/ د.أ 3

 

 

 

 (1العادية رقم)محضر اجتماع مجلس القسم بجلسته 

 11/9/9119والمنعقدة يوم االحد الموافق 
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 -عن الحضور كال من السادة:  اعتذروقد *

 الوظيفة االسم م

 متفرغ  أستاذ /جمعة زكى الفارأ.د  5

  وقد بدأ االجتماع أ.د/ رئيس مجلس القسم بافتتاح الجلسة بذكر هللا ) بسم هللا الرحمن الرحيم ( ثم رحب سيادته بالسادة

 الحضور والتهنئة بدخول العام الدراسى الجديد . 

  . تهنئة السيد أ.د/ محمد احمد فكيرين لعضويته بلجنة ترقيات هندسة الحاسبات والتحكم 

 خالص التعازى والسادة اعضاء مجلس القسم السرة المرحومة الدكتورة / فهيمة ابو المجد عيسوى كما تقدم سيادته ب

 سائلين المولى عز وجل ان يتغمدها هللا بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته .

 /مع تقديم الشكروالتقدير  7806/7878أمينا لمجلس القسم للعام الجامعي  امجد سيد عبد المجيد وقد تم تفويض د

 للزميل د/ عالء محمد عبد المعطى خليفة  عن عمله امينا لمجلس القسم للعام الماضي .

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

 

 -أوآلً:المصادق ات :
 . م58/8/9159التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة يوم االحد الموافق  (0-0)

 لقرارا

 . م58/8/9159المنعقدة يوم االحد الموافق  السابقة الجلسة محضر على المصادقة على القسم مجلس وافق

 -التفويضات:  -ثانيا:

(9-0) 

 

 

 بخصوص تفويضات مجلس القسم . 

 القرار

 .يوصى مجلس القسم باختيار السيد أ.د/ حمدى على احمد عوض رئيس مجلس القسم لتفويضات القسم 
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 موضوعات عامة -ثالثا :  

(3-0) 
 

استاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بشان – اسماعيل عبد الرازق حسن كراربخصوص الطلب المقدم من د/محمد 

المسجل احمد حمدى عبد اللطيف الجروانى سيادته من لجنة االشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب/ على رفع اسم الموافقة

  وذلك لظروف خاصةم 9151دورة اكتوبر  العلوم الهندسية بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم فى لدرجة ماجستير 

 القرار

 سيادته .ل سم بالموافقة على قبول االعتذاريوصى مجلس الق

 

(3-9) 
 

عقد سيمنار نهائى على مستوى الكلية للطالبة/ زينب زكريا ممدوح  بخصوص الخطاب الوارد من ادارة الدراسات العليا والبحوث بشأن

وتوضيح سيادتكم بان السيمنار تم على غير القواعد المعمول بها بالكلية وطلب سيادتكم  6/8/9159القارح وذلك يوم الثالثاء الموافق 

نتيجة السيمنار التى سبق ابالغها لسيادتكم كان لم تكن لذلك فان  تصحيح الوضع بما يتوافق مع القواعد العامة المتعارف عليها بالكلية

 واتخاذ كافة االجراءات بهذا الشان .

 القرار

  -تحت عنوان : بحثالسحب بيوصى مجلس القسم 

An optimal wavelet-based multi-modality medical image fusion approach based on modified central force 

optimization and histogram matching 

 لرئيس مجلس القسم .الجديد خطاب قبول البحث  عمل بحث اخر وتقديمو 

 

 بخصوص المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا والسيمينارات بالقسم . (3-3(

 القرار

التى تم نشرها قبل هذا التاريخ  على ان يعفى من هذا القرار االبحاث 5/51/9159يوصى مجلس القسم بالموافقة على ان تطبق ابتداء من 

 بعام .
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 دراسات عليا-:  رابعا

(4-0) 
 

 

محمد الحسينى محمد  ردية والجماعية الخاصة بالمهندس/بخصوص الخطاب الوارد من ادارة الدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الف

 للتوصية بمنح 9154تخصص هندسة االلكترونيات  الصناعية والتحكم دورة اكتوبر  –المسجل لدرجة ماجستير العلوم الهندسية – المليجى 

 سيادته الدرجة العلمية. 

 "التحكم االمثل فى البندول المعكوس"  -تحت عنوان :

 

 -عنوان الرسالة باللغة االنجليزية: 

"Optimal Control of Inverted Pendulum" 

 -اسماء السادة المشرفين :

 متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم  بالل احمد ابو ظالم      استاذد/ .أ -5

 د/ رافت السيد السيد شلبى       مدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم -9

 القرار

 .يوصى مجلس القسم بالموافقه على  ما جاء بالتقارير ومنح سيادته درجة الماجستير

        المسجلين لدرجة )الماجستير(على لسادة المشرفين من الطالب التقارير النصف السنوية ا بخصوص (4-9)

 هاجر عالء محمد ابو الحديد شرشر -5

 والء محمد فتح هللا شعيب -9

 محمد فتحى السيد ابراهيم -3

 اسماعيل على يوسف النجار -4

 ايمان مصطفى ابراهيم عثمان  -1

 القرار

 .بالموافقه على  ما جاء بالتقاريريوصى مجلس القسم 

بتسجيل درجة الدكتوراة بالقسم للطالب / ياسر احمد شوقى الشريف حيث توصى  االمتحان الشاملبخصوص التقرير الجماعى عن اختبار  (4-3)

 لجنة االمتحان باجتياز ونجاح الطالب لالمتحان الشامل . 

 القرار

 .الجماعى عن اختبار القبول الشامل للمهندس المذكوريوصى مجلس القسم بالموافقة على التقرير 
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 عالق ات ثق افية -:خامسا
ادارة المنح والبعثات بشأن الطلب المقدم من الدارس /احمد ابراهيم احمد  -بخصوص الخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية (1-0)

بالقسم وعضو االجازة الدراسية على المنحة الشخصية المقدمة لسيادته من دولة كوريا الجنوبية للحصول  المدرس المساعد –الشرقاوى 
/ 59/8بتمويل خارجى والذى يلتمس قيه الموافقة على مد اجازته الدراسية لمدة عام رابع اعتبارا والدكتوراة  ماجستيرعلى درجة ال

 بمرتب يصرف بالداخل .9159

 القرار

 .بمرتب يصرف من الداخل  59/8/9159يوصى مجلس القسم بالموافقة على مد االجازة لمدة عام اعتبارا من 

 

مدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بشأن ال -رافت السيد شلبى د/ من بخصوص الطلب المقدم (1-9(

 -الموافقة على تسجيل االبحاث االتية: 

 

 

 

 

 

 عنوان البحث

A Hybrid Partial Feedback Linearization and Deadbeat Control Scheme for a 

Nonlinear Gantry Crane 

Fractional Order Modeling and Control for Under-actuated Inverted Pendulum 

Nonlinear SPKF-Based Time-Varying LQG for Inverted Pendulum System 

Modified PDOS-based LQG Controller for Inverted Pendulum 

A Novel Scheme for the Identification of Nonlinear Flow Control Process Based 

on Fuzzy Tuning Parameters 

Maximum Power Point Tracking Using Fuzzy Logic Control in Constant Voltage for 

Different Environmental Conditions 

 

  

 

 

 

 القرار
 .بسيادته  هخاصاالبحاث العلى تسجيل بالموافقة  القسم مجلس يوصى
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بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بشأن استاذ  -محمد حمدى محمد السيد د/أ. من بخصوص الطلب المقدم (1-3(

 -تحت عنوان : بسيادتهالبحث الخاصة  الموافقة على تسجيل

Enhanced L1 Adaptive Control for a Benchmark Piezoelectric –actuated System via Fuzzy 

Approximation  

 -المنشور فى مجلة :

International Journal of Adaptive Control and Signal Processing,vol.33,Issue 9,pp 1329-

1343, September 2019 

 القرار

 .خاص بسيادته البحث العلى تسجيل بالموافقة  القسم مجلس يوصى 

 ما يستجد من اعمال -سادسا:

بخصوص الخطاب الوارد الينا من السيد أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشان استمارات الطالب  (6-0)

 دكتوراه (  –ماجستير  –)دبلوم  9159/9191للعام الجامعى  9159المتقدمين للقيد بدورة اكتوبر 

  -واسمائهم  كاالتى:

   -( واسمائهم  كاالتى :5)دبلوم ى تمهيد    

 مصطفى احمد ابو النجا حامد -5

 ( 51دراسات عليا عدد  ) ماجستير

 االء جمال عبد هللا عبد الفتاح -5
 روان محمود عبد الحميد احمد نصر -9
 نورهان سليم سالم محمد -3
 محمداحمد محمد عباس امين  -4
   ايه فتحى عبدالسميع طلبه -1
    منه هللا حسين احمد ندا -6
 االء احمد عبد اللطيف احمد سراج -7
 محمد عبد اللطيف درويش سليم -8
   ايهاب ناصر عبد المنعم سويدان -9

     امانى فتحى ابراهيم شرف الدين -08

 

 (   وهو 9تمهيدى دكتوراه  ) 
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 عمرو محمود امين ابو سالم-5
 مصطفى يوسف احمد سالم  -9

 القرار

للعام الجامعى  9159استمارات الطالب المتقدمين للقيد بدورة اكتوبر بالموافقة على  يوصى مجلس القسم

اية الجلسة الممتدة لمجلس القسم نه93/9/9159حتى يوم دكتوراه (  –ماجستير  –)دبلوم  9159/9191

. 

 

(6-9) فاه سيادتهم باسماء وبيانات وموقف موا سرعة عميد الكلية بشانبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/  

الهيئة المعاونة العضاء هيئة التدريس بالكلية الذين تخطوا مدة الخمس سنوات المنصوص عليها دون الحصول 

 العلمية المطلوبة. على الدرجة

 القرار

 احيط المجلس علما .

(6-3) الكلية بشان  عميدد/.رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحول الينا من السيد أد/ نائب .بخصوص الخطاب الوارد من مكتب أ 

 من اوائل خريجى9159/9191المطلوب تكليفه للعام الجامعى العداد االلكترونية بمنوف والمتضمنة ا الهندسة الخطة الخمسية لكلية

 -كاالتى :9158/9159 السنتين االخيرتين 

 سة االلكترونيات الصناعية والتحكم ( معيد بقسم هند1عدد)

 ( معيد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية5عدد)

 القرار

 بتكليف لجنة الدراسات العليا بالقسم لعمل الالزم . يوصى مجلس القسم 

 

(6-4)  الماجستيربحث  نقطة  د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن تسجيل.الخطاب الوارد من السيد أبخصوص  

دورة  جامعة االهرام الكندية-كلية الهندسة–معيد بقسم الهندسة الكهربية  –عالم محمد عالم  الخاصة بالمهندس /

 .9191/ 9159 الجامعيللعام  -9157اكتوبر 

 عنوان البحث باللغة العربية: 

 مر المتوازيةتصميم حاكم مساهمة التيار لمتحوالت التيار المستمر الى التيارالمست
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 عنوان البحث باللغة االنجليزية: 

Current-Sharing Controller Design for Parallel DC-DC Converters 

 اسماء السادة المشرفين:

 أ.د/ عبد العظيم صبيح ابراهيم              استاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم-5

 العزيز                  مدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكمد/عصام نبيل احمد عبد -9

 

 القرار

 التسجيل للمهندس المذكور. بالموافقة على القسم مجلس يوصى

(6-1) والمتضمن الطلب من د./احمد محمد 51/9/9159بخصوص الخطاب الوارد من ادارة العالقات الثقافية بتاريخ  

المدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم وعضو المهمه العلمية الشخصية بجامعة –السيد خليفة 

Centrule of Nantes  بمرتب يصرف من الداخل وعلى ان  91/5/9191بفرنسا لمد المهمه العلمية حتى

 كافة تكاليف المهمة العلمية. Centrule of Nantesتتحمل جامعة 

 -القرار:

بمرتب يصرف من الداخل  91/5/9191الموافقة لسيادته على مد المهمه العلمية حتى يوصى مجلس القسم ب

 كافة تكاليف المهمة العلمية. Centrule of Nantesوعلى ان تتحمل جامعة 

(6-6) و أ.د/محمد عبد العظيم البردينى و د/احمد محمد محمد النجار                  أ.د/ محمد مبروك شرف  الطلب المقدم من لجنة االشرافبخصوص  

الفلسفة  اهالمسجل لدرجة دكتور–الطالب /محمود محمد ابواليزيد جاب هللا الموافقة على عام اخر بشانود/عصام عبد العليم جمعه  

 م 9159اكتوبر فى العلوم الهندسة بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم دورة 

 القرار

 .مجلس القسم بالموافقة علي ماجاء بتقرير لجنة اإلشراف ىيوص

 

 

6-7)                                      الطلب المقدم من لجنة االشراف  أ.د/ نبيلة محمود الربيعى   و أ.د/محمد عبد العظيم البردينى  د/احمد محمد محمد النجار              بخصوص  (

المدرس المساعد بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم  –/عمر احمد محمد شاهينعام اخرالطالب  مد بشان الموافقة على –
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 الثانية والنصف من نفس اليوم في تمام الساعة المجلس وانتهى                                                

   رئيس مجلس القسم             م بعمل رئيس مجلس القسم  مق ائ  أم  ين المجلس             

 .م 9153دورة اكتوبر 

 القرار

 .المد مجلس القسم بالموافقة علي  ىيوص

6-8) عام مد ا.د/ عبد العظيم صبيح ابراهيم   وأ.د/بالل احمد ابوظالم و  د/عصام نبيل احمد عبد العزيز  بشان الموافقة على بخصوص  (

الفلسفة فى العلوم الهندسة بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية  اةالمسجل لدرجة دكتور –/عمرى عبد الرحمن عمرىاخرالطالب 

 م 9154والتحكم دورة اكتوبر 

 القرار

 المد .مجلس القسم بالموافقة علي  ىيوص

6-2) عام  مد بشان الموافقة على د/ رافت السيد السيد شلبىود/ بالل احمد ابو ظالم  الطلب المقدم من لجنة االشراف. بخصوص (

بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم المسجل لدرجة ماجستير العلوم الهندسية – محمد الحسينى محمد المليجى  / اخرالطالب

  1/9/9157بتاريخ تسجيل  -9154دورة اكتوبر

 القرار

 المد .مجلس القسم بالموافقة علي  ىيوص

6-01) هندسة االلكترونيات  بالسادة اعضاء الهيئة المعاونة بقسم 9159/9191مقررات الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  توزيع بخصوص  (
  الصناعية والتحكم .

 القرار

 بالسادة اعضاء  9159/9191مقررات الفصل الدراسى االول للعام الجامعى   يوصى مجلس القسم بالموافقة على اعتماد توزيع
 .الهيئة المعاونة

(6-00) الغاء قيد الطالبة / سحر عبد الكريم  د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن.الخطاب الوارد من السيد أبخصوص  

 .تمهيدى ماجستير لعدم رغبتها فى استكمال الدراسة  9158محمد سالم دورة اكتوبر 

 القرار

 على الغاء قيد الطالبة المذكورة .  يوصى مجلس القسم بالموافقة
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  أ.د/ حمدى على احمد عوض    امجد سيد عبد المجيدد/     

  
 

 

   
      أ.د/ حمدى على احمد عوض  

 


