
 

 

 

 

 
 امعــة المـنوفـٌةــج              

 كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف
 مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering-Menouf 

Vice Dean’s Office 

Of Postgraduate Studies and Research 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

 48964  كترونٌة، منوفإلسة ادكلٌة الهن 8558665/843فاكس:8556663/843ت:  
Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952  

Email : Selrabie@yahoo.com                        Prof : Sanaa M.El-Rabaie                                                        
Mobile : 01112219492 - 01025309176   

 

                                                                                                                                               
 

8م 4866 لإبرٌ شهر( عن 3رقم ) الثامنةمحضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا والبحوث " الجلسة   

م وفً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات  48/4/4866الموافق  األحد إنه فً ٌوم -

برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/ سناء محمود الربٌعً وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها  العلٌا

-وبحضور كال من السادة األعضاء :  

 عضوا د/ السٌد محمود الربٌعً 8أ 6

 عضوا د/ منً محمد صبري شقٌر 8أ 4

 عضوا عمٌره  أحمد السٌد د/ أٌمن السٌد 8

 عضوا  ًالبر وان د/ محمد أبو زٌد 4

 عضوا د/ محمد بدوي محمد بدوي 6

 عضوا "كادر عام " صالح محمد ٌونس  السٌد/ 5

 سكرتٌر اللجنة السٌد/ عبد الحمٌد عبد الباري  6

د/ رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة وهً 8السٌد أبدأ 

  -كاآلتً :

  المصـادقــات :أوال 

 .م46/8/4866( المنعقدة بتارٌخ السابعةالمصادقة علً محضر الجلسة السابقة ) 

  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة موضوعاتثانٌا : 
د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (3-6) 

درجه الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة  -شٌماء أمٌن قطب المعداوى /ةبمنح المهندسلجنة الحكم و المناقشة علً ما جاء بتوصٌة 

.تخصص هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة   

ً شبكات االتصال " التقنٌات الحدٌثة الستواء الكسب باستخدام المكبرات البصرٌة المشوبة باألربٌوم ف        -:موضوع فً

 البصري  "

“Advanced Techniques for Gain Flatness Using Erbium Doped Fiber Amplifier in Optical 

Communication Networks” 

المذكورة درجه الماجستٌر فً  ةعلً منح المهندس بالموافقة م9/4/4866المنعقدة بتارٌخ أوصى المجلس بجلسته  وقد 

  8خصص هندسة االلكترونٌات و االتصاالت الكهربٌةالعلوم الهندسٌة ت
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المذكورة درجه الماجستٌر فً العلوم  ةبمنح المهندس توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

  8الهندسٌة تخصص هندسة االلكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (3-4)

درجه الماجستٌر فً العلوم  -لالعاخالد رمضان عدلً عبد  بمنح المهندس/لجنة الحكم و المناقشة علً ما جاء بتوصٌة 

.الهندسٌة  تخصص هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  

 " دراسة أداء البث التلٌفزٌونً الرقمً بواسطة تعدٌل الطور المستمر  "               -:موضوع فً

“Performance Study of Digital Video Broadcasting Using Continuous Phase Modulation” 

علً منح المهندس المذكور درجه الماجستٌر فً  بالموافقة م9/4/4866المنعقدة بتارٌخ أوصى المجلس بجلسته  وقد 

  8العلوم الهندسٌة تخصص هندسة االلكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة

الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة  بمنح المهندس المذكور درجه توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

  8تخصص هندسة االلكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة د/ رئٌس مجلس  قسم هن8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (3-8)

فً العلوم دكتور الفلسفة درجه  -كشك دعمرو محمد عبد الواح بمنح المهندس/لجنة الحكم و المناقشة علً ما جاء بتوصٌة 

.الهندسٌة  تخصص هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  

 إشعاعً باستخدام شبكة االستشعار الالسلكٌة  " " تصمٌم نظام كشف               -:موضوع فً

“Design of Radiation Detection System with wireless Sensor Network” 

فً  دكتور الفلسفة علً منح المهندس المذكور درجه بالموافقة م9/4/4866المنعقدة بتارٌخ أوصى المجلس بجلسته  وقد 

  8ات و االتصاالت الكهربٌةالعلوم الهندسٌة تخصص هندسة االلكترونٌ

فً العلوم  دكتور الفلسفة منح المهندس المذكور درجهب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

  8الهندسٌة تخصص هندسة االلكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة

 

لكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإل8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-4)
لدرجةة الماجسةتٌر  ةالمقٌةد - الطهةوٌهى دإٌمان سعٌد عبةد الواحة/ ة علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندس

نهةائً لمتوسةط والمعةدل التراكمةً ال م4864دورة أكتةوبر  فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة
 8( وٌحق لها التسجٌل 4.3ستة مواد ) 

 "تحسٌن أداء نظم خطوط نقل القدرة المستخدمة فً االتصاالت  "  -:فً موضوع  
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" Performance Enhancement of Power Line Communication Systems" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة ة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــةأستاذ متفرغ بقسم هندس        الضلٌل مسامً عبد المنع/ 8د8أ 6

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةمدرس  محمد السٌد محمد الوكٌل / 8د 4

 8ةالمذكور ةالموافقة علً التسجٌل للطالبب م9/4/4866بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 8ةالمذكور ةالتسجٌل للطالبب توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-6)
دكتةور المقٌةد لدرجةة  -احمد عبد العزٌز عبد الرحمن محمةد سةالم /  للمهندسالدكتوراه علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة 

والمعةدل التراكمةً النهةائً  م4866دورة أكتةوبر  كترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةفً العلوم الهندسةٌة بقسةم هندسةة االلالفلسفة 
 8( وٌحق له التسجٌل 4.68لمتوسط ستة مواد    ) 

 "إطار عمل لتحسٌن أداء شبكات الجٌل الخامس فائقة الكثافة  "  -:فً موضوع  

" Frame Work for Optimizing the Performance of 5G Ultra-Dense Network (UDN)" 

   -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة         السٌد محمود الربٌعًد/ 8أ 6

 جامعة المنوفٌة -لكترونٌةبكلٌة الهندسة اإل بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةأستاذ  منى محمد صبري شقٌرد/ 8ا 4

 8المذكور بالموافقة علً التسجٌل للطالب م9/4/4866بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 8المذكور التسجٌل للطالبب توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-5) 
لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم  ةالمقٌةد -رضةا احمةد حةافظ بةدٌر / ة علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجسةتٌر للمهندسة

والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط سةتة مةواد     م4864دورة أكتةوبر  الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةة
 8( وٌحق لها التسجٌل 4.86) 

 "نانوالالنمذجة والتحقٌق ألداء االتصاالت النانوٌة فً شبكات   "  -:فً موضوع  

" Modeling and Investigation of Nano Communications Performance in 
Nanonetworks" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة السٌد محمود الربٌعً / 8د8أ 6
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 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةأستاذ مساعد  ان سعٌد محمد عبد العاطً سلٌم/ 8د 4

 8ةالمذكور ةبالموافقة علً التسجٌل للطالب م9/4/4866بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 8ةالمذكور ةالتسجٌل للطالبب توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-6)

الماجسةتٌر المقٌةد لدرجةة  -احمد حسٌن مصطفى محمد ابوشةٌته /  للمهندسالماجستٌر طة البحث الخاصة لرسالة علً تسجٌل خ
والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط  م4866دورة أكتةوبر  فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة

 8( وٌحق له التسجٌل 4.88ستة مواد )

 "تحسٌن تأمٌن المعلومات لالتصال من هاتف خلوي إلى آخر"       -:فً موضوع 

" Security Enhancement for Device-to-Device Communication" 

   -تحت إشراف :

 لمنوفٌةجامعة ا -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة السٌد محمود الربٌعًد/ 8أ 6

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةمدرس  محمد جالل السٌد المشد/ د 4

 8المذكور بالموافقة علً التسجٌل للطالب م9/4/4866بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 8المذكور التسجٌل للطالبب ماجاء بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة  بالموافقة علً  -: القـــرار 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بشةأن الطلةب ت الكهربٌةة د/ رئٌس مجلس  قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاال8الخطاب الوارد من السٌد أبخصوص  (3 -3) 

محمةد بسةٌونً أبةو / الماجستٌر الخاصة بالمهندسعلً رسالة د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد عن لجنة اإلشراف 8المقدم من أ

إلةً لجنةة اإلشةراف وذلةك نظةرا لحاجةة موضةوع األسةتاذ المسةاعد بالقسةم   -احمد نبٌةه زكةى راشةد /  الدكتورإضافة اسم العزم ب

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً : ههوداتالبحث إلً مج

 أستاذ  بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد8أ 6

بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة دمساع أستاذ د/ احمد نبٌه زكى راشد  4  

هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بقسممدرس  د/ محمد صالح فتح هللا طبور 8  

وذلةك نظةرا  إضافة سةٌادته علةً لجنةة اإلشةراف بالموافقة على م9/4/4866المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8لحاجة موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته

وذلةك نظةرا لحاجةةة  ٌادته علةةً لجنةة اإلشةرافبإضةافة سة توصةً اللجنةة  بالموافقةة علةً ماجةةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القةرار:

 8موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
بشةأن الطلةب لكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة د/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة اال8الخطاب الوارد من السةٌد أبخصوص  (9 -3)

حنةان صةبحً   / ة الماجسةتٌر الخاصةة بالمهندسةعلةً رسةالة د/ عبد الناصر عبةد الجةواد محمةد عةن لجنةة اإلشةراف 8المقدم من أ



 

 

 

 

 
 امعــة المـنوفـٌةــج              

 كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف
 مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering-Menouf 

Vice Dean’s Office 

Of Postgraduate Studies and Research 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

 48964  كترونٌة، منوفإلسة ادكلٌة الهن 8558665/843فاكس:8556663/843ت:  
Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952  

Email : Selrabie@yahoo.com                        Prof : Sanaa M.El-Rabaie                                                        
Mobile : 01112219492 - 01025309176   

 

نظةرا لحاجةة إلً لجنة اإلشراف وذلةك األستاذ المساعد بالقسم   -احمد نبٌه زكى راشد /  الدكتورإضافة اسم عبد المقصود غانم ب

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً : هموضوع البحث إلً مجهودات

 أستاذ  بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد8أ 6

بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة دمساع أستاذ د/ احمد نبٌه زكى راشد  4  

بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــةمدرس  صالح فتح هللا طبور د/ محمد 8  

وذلةك نظةرا  إضافة سةٌادته علةً لجنةة اإلشةراف بالموافقة على م9/4/4866المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8لحاجة موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته

وذلةك نظةرا لحاجةةة  بإضةافة سةٌادته علةةً لجنةة اإلشةراف اء بتوصةٌة مجلةس القسةمتوصةً اللجنةة  بالموافقةة علةً ماجةة -القةرار:

 8موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
بشةأن الطلةب د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة 8د أالخطاب الوارد من السٌبخصوص  (3-68) 

علةً رسةالة د./محمد صالح فتح هللا طبور برفع اسم سٌادتهما من لجنة اإلشةراف  –المقدم من كالً من د./ احمد نبٌه زكى راشد 

 -لجنة اإلشراف كالتالً:إٌمان محسن الجمال وذلك ألسباب خاصة لتصبح / ة الماجستٌر الخاصة بالمهندس

 أستاذ  بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد8أ 6

بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة دمساع أستاذ د/ حمدي عبد الخالق شرشر  4  

لتصةبح  رفع اسةم سةٌادتهما مةن لجنةة اإلشةراف لموافقة علىبا م9/4/4866المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 كما ورد بعالٌة.

لتصةبح كمةا  برفةع اسةم سةٌادتهما مةن لجنةة اإلشةراف توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلةس القسةم -: القـــرار

 ورد بعالٌة.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشةأن الطلةب  واالتصةاالت الكهربٌةة د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة االلكترونٌةات 8الخطاب الوارد من السٌد أبخصوص ( 3-66)

ٌةر عنةوان احمةد رفعةت ٌعقةوب الحلةو بالموافقةة علةى ت ٌ/ الماجسةتٌر الخاصةة بالمهنةدسالمقدم من لجنةة اإلشةراف علةى رسةالة 

  الرسالة. 

التطبٌقات المختلفة لمحزوز الحٌود البصري" "                            -من :  

"Different Application of Fiber Bragg Grating”      

نمذجه وتحلٌل أداء التقسٌم الزمنً التعددى والتهجٌن مع أقصى تقسٌم تعددي لألطوال الموجٌه "    -إلى :

" ات النقل ألنواع الوصالت البصرٌة المختلفةلمختلف تقنٌ  

"Modeling and Performance Analysis of Hybrid OTDM/DWDM with Different 

Optical Transmission Techniques and Types of Fiber Links “ 
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  -: إشراف تحت  

تصاالت الكهربٌــــــةأستاذ  بقسم هندسة االلكترونٌات واال د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد8أ 6  

بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة دمساع أستاذ د/ حمدي عبد الخالق شرشر  4  

بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــةأستاذ مساعد  د/ احمد نبٌه زكى راشد 8  

 .جوهري لتعدٌ أنه ثتعدٌل عنوان الرسالة حٌفقة على المواب م9/4/4866المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 .جوهري لتعدٌ أنه ثبتعدٌل عنوان الرسالة حٌ توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلةب   بشةان هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة د/ رئٌس مجلس قسةم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-64)
الفلسةفة فةً  رالمقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة / فاطمة محمد عارف محمود حسٌن المسةجلة لدرجةة دكتةو

  العلوم الهندسٌة. 

 "تحسٌن أداء نظام إرسال واستقبال فً شبكات اتصاالت األلٌاف البصرٌة المتقدمة"  فً موضوع :    

"Performance Enhancement of the Transceiver System in Advanced Optical Fiber 

Communication Networks” 

-بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة:  

  )خارجً(وعمٌد األكادٌمٌة العربٌة للنقل البحري باإلسكندرٌة أستاذ  د/ مصطفى حسٌن على 8أ 6

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة ) من داخل القسم(                       ا.د/ صابر حلمً زٌن الدٌن  4

االت الكهربٌة )مشرف(                                        أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتص د/ عبد الناصر عبد الجواد محمدا. 8  

 أستاذ بقسم الفٌزٌاء و الرٌاضٌات الهندسٌة) من خارج القسم( ا.د/سناء محمود الربٌعً 4

                 أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة ) من داخل القسم(      د./سعٌد محمد عبد العاطً سلٌمان 6

م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة 9/4/4866وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
 المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.

ة امتحةةان شةامل للمهندسةةة المةةذكورة تشةةكٌل لجنةب توصةةً اللجنةة  بالموافقةةة علةً ماجةةاء بتوصةٌة مجلةةس القسةم -: القــةـرار

 بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الموافقةة   بشةان هندسة االلكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةة ٌس مجلس قسمد/ رئ8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-68)
فةوزي محمةد سةلٌمان المعٌةد  بلرسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس / عبد الوهةا على تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة

  . لكهربٌةهندسة االلكترونٌات واالتصاالت ا بالقسم و المسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص

 "دراسة أداء شبكات االستشعار الالسلكٌة فً نوع االتصاالت اآللً" فً موضوع :     
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" Performance Study of Wireless Sensor Network in Machine Type 

Communication” 

-تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة:  

  )خارجً( جامعة حلوان – متفرغ بكلٌة الهندسةأستاذ   دالسٌد مصطفى سعد/ 8أ 6

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )داخلً(                        السٌد محمود الربٌعًا.د/  4

          أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )مشرف(                                صبري شقٌر محمد منى د/ ا. 8

م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس 9/4/4866وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
 المذكور.

 بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور. توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلةب بشةأن هندسةة االلكترونٌةات و االتصةاالت الكهربٌةة د/ رئٌس مجلس  قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (3-64)

م بالموافقةة علةى إل ةاء قٌةدها و 4866دورة ٌنةاٌر  وم الدراسةات العلٌةابةدبل المقٌةدة –آالء لطفً كامل الوكٌل/ من الطالبة  المقدم

 ذلك لعدم رغبتها فً استكمال الدراسة.

 مإل ةاء قٌةد المهندسةة المةذكورة و ذلةك لعةةد بالموافقةة علةةى م 9/4/4866المنعقةدة بتةارٌخ  أوصةى المجلةس بجلسةته وقةد

 8 رغبتها فً استكمال الدراسة

رغبتها فً  مبإل اء قٌد المهندسة المذكورة و ذلك لعد بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة  -: القـــرار

 8 استكمال الدراسة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلةب  نبشةأ اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة 8من السٌد أ بخصوص الخطاب الوارد (3-66) 

م بالموافقةة علةى إل ةاء قٌةده و 4866دورة ٌنةاٌر  بتمهٌةدي ماجسةتٌر المقٌةد –إسالم  أسامه عبده سٌد أحمد/ من الطالب  المقدم

 ذلك لعدم رغبته فً استكمال الدراسة.

 مإل ةةاء قٌةةد المهنةةدس المةةذكور و ذلةةك لعةةد بالموافقةةة علةةى م 9/4/4866عقةةدة بتةةارٌخ المن أوصةةى المجلةةس بجلسةةته وقةةد

 8 رغبته فً استكمال الدراسة

رغبتةه فةً  مبإل اء قٌد المهندس المةذكور و ذلةك لعةد توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسةم -: القـــرار

 8 استكمال الدراسة

بشةةأن  اإللكترونٌةةات و االتصةةاالت الكهربٌةةةد/ رئةةٌس مجلةةس  قسةةم هندسةةة 8د مةةن السةةٌد أبخصةةوص الخطةةاب الةةوار (3-65) 

قسةم المقٌةد  لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌة  –محمةد الفقةى دعبةد العزٌةز السةٌ/ الموافقةة علةى إل ةاء قٌةد المهنةدس 

اً لحصةةوله علةةى درجةةة الةةدكتوراه مةةن الجامعةةة م و ذلةةك نظةةر4866دورة أكتةةوبر  اإللكترونٌةةات و االتصةةاالت الكهربٌةةةهندسةةة 

 المصرٌة الٌابانٌة.
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نظةةراً  كإل ةةاء قٌةةد المهنةةدس المةةذكور وذلةة بالموافقةةة علةةى م 9/4/4866المنعقةةدة بتةةارٌخ  أوصةةى المجلةةس بجلسةةته وقةةد

 8لحصوله على درجة الدكتوراه من الجامعة المصرٌة الٌابانٌة 

نظراً لحصوله علةى  كبإل اء قٌد المهندس المذكور وذل ماجاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة  بالموافقة علً -: القـــرار

 8درجة الدكتوراه من الجامعة المصرٌة الٌابانٌة 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلةب بشةأن هندسةة االلكترونٌةات و االتصةاالت الكهربٌةة د/ رئٌس مجلس  قسم 8وارد من السٌد أبخصوص الخطاب ال (3-66)

هندسةة االلكترونٌةات و  المقٌةدة لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم الهندسةٌة بقسةم –عزة  مجدي محمةد فتحةً/ من المهندسة  المقدم

و ذلةك نظةراً لرعاٌةة  4865/4866ان عةن العةام الجةامعً عةام ثة ةم بإٌقةاف قٌةدها لمةد4868االتصاالت الكهربٌةة دورة أكتةوبر 

 طفلها.

إٌقاف قٌةد المهندسةة المةذكورة لمةدة عةام ثةان  بالموافقة على م 9/4/4866المنعقدة بتارٌخ  أوصى المجلس بجلسته وقد

 8 طبقا للوائح و القواعد المعمول بها

 .بإٌقاف قٌد المهندسة المذكورة لمدة عام ثان لقسمتوصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس ا -: القـــرار
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تحدٌةد بشةأن  هندسةة االلكترونٌةات و االتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس  قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (3-63)

هندسةةة  المسةةجلة لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً العلةةوم الهندسةةٌة بقسةةم –نورهةةان أحمةةد إٌهةةاب محمةةد فةة اد الجنةةدي/ موقةةف الطالبةةة 

 . م من المد أو اإلل اء4866االلكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 

لمنظمةة لهةذا الشةأن فةً الدراسةات العلٌةا و بتطبٌةق القواعةد ا م 9/4/4866المنعقدة بتارٌخ  أوصى المجلس بجلسته وقد

 8 البحوث

رغةم مخاطبتهةةا المةذكورة  لعةدم التزامهةا بةدفع الرسةوم الدراسةٌة  ةإل ةاء التسةجٌل للطالبةتوصةً اللجنةة  بالموافقةة علةً  -: القــةـرار

 .مرات (8)بضرورة دفع الرسوم الدراسٌة 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا

تعمٌم نموذج استمارة بشأن  الحاسبات  و علوم د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (3-6)

تسجٌل نقطة بحثٌة لطالب الدراسات العلٌا )ماجستٌر – دكتوراه( و التً تحتوى على تفاصٌل للخطة البحثٌة و كان مقترحاً من 

 قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم.

بأن هذا النموذج المرسل خاص بمقترح مشروع بحثً وال م 9/4/4866المنعقدة بتارٌخ أوصى المجلس بجلسته  وقد

 د نموذج مختصر موحد على مستوى الجامعة و هو كافً. ٌصلح كنموذج تسجٌل رسالة علمٌة باإلضافة لوجو

بعةةدم الموافقةةة علةةى النمةةوذج المقتةةرح مةةن قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة و الةةتحكم  وااللتةةزام بةةالنموذج توصةةً اللجنةةة   -القةةرار:

 المعمول به فً هذا الشأن.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

بشأن  الموافقة علً ما جاء  الحاسبات  و علوم د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (3-4)

تخصص  درجه الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة  -شرٌن أحمد على البوز /ة بمنح المهندسلجنة الحكم و المناقشة بتوصٌة 

و علوم الحاسبات. هندسة  

 " تحسٌن تأمٌن الحوسبة السحابٌة باستخدام برتوكول المنع األتوماتٌكى  "             -:موضوع فً

“Enhancement of Cloud Computing Security Based on Automatic Blocker Protocol ” 

المذكورة درجه الماجستٌر فً  ةعلً منح المهندس فقةبالموا م9/4/4866المنعقدة بتارٌخ أوصى المجلس بجلسته  وقد 

  8العلوم الهندسٌة تخصص هندسة و علوم الحاسبات 

المذكورة درجه الماجستٌر فً العلوم  ةبمنح المهندس توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

  8الهندسٌة تخصص هندسة و علوم الحاسبات 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 نقطةةبشأن الموافقة علً تسجٌل  وعلوم الحاسباتد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-8)
وعلةةوم فةةً العلةةوم الهندسةةٌة بقسةةم هندسةةة  دكتةةور الفلسةةفةلدرجةةة  ةقٌةةدالم -إسةةالم الشةةحات عمةةارة عطٌةةة  / ة بحةةث للمهندسةة

 8( وٌحق لها التسجٌل 4.6والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد ) م 4864دورة أكتوبر  الحاسبات 

 "  نموذج تعلم عمٌق مدرك للحروف لتحلٌل المشاعر فً معالجة النصوص العربٌة"  -:فً موضوع  

" Character –Aware Deep Learning Model for Arabic Sentiment Analysis" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -ةوعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌأستاذ متفرغ  بقسم هندسة         إسماعٌل  دنبٌل عبد الواح/ 8د8أ 6

 جامعة المنوفٌة -ةسة اإللكترونٌبكلٌة الهند وعلوم الحاسبات مدرس بقسم هندسة مرفت محمود موسى/ 8د 4

 8ةالمذكور ةبالموافقة علً التسجٌل للطالب م9/4/4866بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 8ةالمذكور ةالتسجٌل للطالبب توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار

  

نقطةة بشأن الموافقة علً تسجٌل  وعلوم الحاسباتٌس مجلس  قسم هندسة د/ رئ8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-4)
وعلةةوم فةةً العلةةوم الهندسةةٌة بقسةةم هندسةةة الماجسةةتٌر  لدرجةةة ةالمقٌةةد -  محمةةود زرانةةا  محمةةود عبةةد العزٌةة/ ة بحةةث للمهندسةة

 8( وٌحق لها التسجٌل4.84والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد + مادة تحسٌن ) م 4868دورة أكتوبر  الحاسبات 

التنفٌذ المتوازي لخوارزمٌات عمارة صور األشعة المقطعٌة ثالثٌة األبعاد باستخدام   "  -:فً موضوع  

 "المعالجات كثٌفة النواة 
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" Parallel Implementation of 3D Tomography Reconstruction Algorithms Based on 
GPGPUS " 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -ةوعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌأستاذ متفرغ  بقسم هندسة  إسماعٌل  دعبد الواحنبٌل / 8د8أ 6

 جامعة المنوفٌة -ةبكلٌة الهندسة اإللكترونٌ وعلوم الحاسبات مدرس بقسم هندسة صالح الدٌن شعبان عٌسى/ 8د 4

 8ةالمذكور ةوافقة علً التسجٌل للطالببالم 9/4/4866بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 8ةالمذكور ةالتسجٌل للطالبب توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم : القـــرار

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الموافقة على تشكٌل لجنة  بشانهندسة و علوم الحاسبات  د/ رئٌس مجلس قسم8صوص الخطاب الوارد من السٌد أبخ( 3-6)
الفحص و المناقشة  لرسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس / إبراهٌم سمٌر فاٌد و المسجل لدرجة الماجستٌر فً العلةوم 

   الهندسٌة تخصص  هندسة و علوم الحاسبات   . 

 "تحدٌد النقاط الحرجة فً شبكات أد هوك الالسلكٌة  "      فً موضوع :

" Detection of Critical Nodes in Ad Hoc Network” 

-تشكٌل لجنة الحكم و المناقشة من السادة:  

  جامعة عٌن شمس ) محكم خارجً( –الحاسبات و النظم بكلٌة الهندسة  بقسم هندسة أستاذ   بهاء الدٌن محمد أٌمند/ 8أ 6

  جامعة المنوفٌة ) محكم داخلً( –الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة   مساعد بقسم هندسة و علوم أستاذ  أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره د/  4

  جامعة المنوفٌة ) مشرف( –الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة   متفرغ بقسم هندسة و علوم أستاذ  نوال أحمد الفٌشاوي د/ ا. 8

  جامعة المنوفٌة ) مشرف( –الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة   مساعد بقسم هندسة و علوم أستاذ د/ جمال محروس عطٌة 4

م بالموافقة على تشكٌل لجنة الحكم و المناقشة لرسالة 9/4/4866وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
 الماجستٌر للمهندس المذكور.

بتشةكٌل لجنةة الحكةم و المناقشةة لرسةالة الماجسةتٌر  اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلةس القسةمتوصً  -: القـــرار

 للمهندس المذكور.
الطلةب المقةدم مةن د/ أحمةد بشأن  وعلوم الحاسباتد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (3-5) 

 مقةدم مةن سةٌادته بخصةوص إل ةاء اإلل ةاء للطالةب / عمةاد احمةد إبةراهٌم غنةٌم  مصطفى المحةالوي بشةأن الموافقةة علةى الطلةب ال

 المسجل لدرجة  الماجستٌر بقسم هندسة و علوم الحاسبات.

 فً التنقٌب عن البٌانات"   ففً موضوع :                   " تحسٌن الدقة لخوارزمٌات التصنٌ

“Accuracy Enhancement of Data Mining Classification Algorithms”                              
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مةةن د/ أحمةةد مصةةطفى  إل ةةاء الطلةةب المقةةدم بالموافقةةة علةةى م9/4/4866المنعقةةدة بتةةارٌخ  أوصةةى المجلةةس بجلسةةته وقةةد

المسةةجل لدرجةةة  الماجسةةتٌر بقسةةم هندسةةة و علةةوم  بخصةةوص إل ةةاء  التسةةجٌل للطالةةب / عمةةاد احمةةد إبةةراهٌم غنةةٌم   المحةةالوي

 بات و الموافقة على اعتماد ما جاء بالتقرٌر من المشرف الرئٌسً و المد لمدة عام خامس.الحاس

بخصوص  من د/ أحمد مصطفى المحالوي إل اء الطلب المقدمب توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

الماجستٌر بقسم هندسة و علةوم الحاسةبات و الموافقةة علةى  المسجل لدرجة  إل اء  التسجٌل للطالب / عماد احمد إبراهٌم غنٌم  

 اعتماد ما جاء بالتقرٌر من المشرف الرئٌسً و المد لمدة عام خامس.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 لكترونٌات الصناعٌة والتحكمموضوعات قسم هندسة اإل:     رابعا

التقرٌةر   بشةان الصةناعٌة والةتحكم د/ رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات 8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 3-6)  

الطالبة / أم هاشم محمد أحمد الخولً المسجلة لدرجة الماجستٌر فةً العلةوم الهندسةٌة  ىالسنوي المقدم من السادة المشرفٌن عل

 م  .4864دورة أكتوبر  الصناعٌة والتحكم ندسة اإللكترونٌات ه بقسم

  8وهو المد للطالبة المذكورة  ماجاء بالتقرٌر علً بالموافقة م9/4/4866المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 8لطالبة المذكورة وهو المد ل بما تضمنه التقرٌر توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الطلةةب   بشةةان الصةةناعٌة والةةتحكم د/ رئةةٌس مجلةةس قسةم هندسةةة اإللكترونٌةةات 8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 3-4) 

 الماجسةتٌر فةً العلةوم الهندسةٌة بقسةم لسادة المشرفٌن علً الطالبة / أم هاشم محمد أحمةد الخةولً المسةجلة لدرجةةالمقدم من ا

  8م والذي ٌطلبون فٌه الموافقة علً المد لعام آخر 4864دورة أكتوبر  الصناعٌة والتحكم هندسة اإللكترونٌات 

 8لموافقة علً المد لعام آخر للطالبة المذكورة م با9/4/4866المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس 

 8بالمد لعام آخر للطالبة المذكورة  توصً اللجنة  بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار
 

 

 

 ما ٌستجد من أعمالسابعاً :   

 / وكٌل الكلٌةة للدراسةات العلٌةا و البحةوثمدٌر إدارة الدراسات العلٌا إلى السٌد أ.د / األستاذمن السٌد  المقدمة المذكرةبخصوص 

دكتوراه( على أن تسرى هذه الزٌادة  –ماجستٌر  –و المسجلٌن ) دبلوم  نللطالب المقٌدٌ ثوالمتضمنة مقترح بزٌادة دعم البحو

 -على أن تكون هذه الزٌادة كالتالً: 4866/4863اعتباراً من  العام الجامعً 

 )مائة جنٌه(   دبلوم 688
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تان جنٌه ( ماجستٌر)مائ 488

 )ثالثمائة جنٌه( دكتوراه 888

دكتوراه( على  –ماجستٌر  –و المسجلٌن ) دبلوم  نللطالب المقٌدٌ زٌادة دعم البحوثاللجنة  بالموافقة علً  أوصت -: القـــرار

 -على أن تكون هذه الزٌادة كالتالً: 4866/4863أن تسرى هذه الزٌادة اعتباراً من العام الجامعً 
 

 )مائتان جنٌه(   دبلوم 488

 )أربعمائة جنٌه ( ماجستٌر 488

 )ستمائة جنٌه( دكتوراه 588

-------------------------------------------------------------- 
 "وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الواحدة ظهرا"

 

 وكٌل الكلٌة                                                                                      

 للدراسات العلٌا والبحوث                                                                  

 

 د/ سناء محمود الربٌعً(8)أ                                                              
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