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 محضو اجرماع لجنة الدواسات العليا الجلسة الراسعة 

م وفي رمام الساعة العاشوة صماحا رم عقد اجرماع لجنة الدواسات العليا  5/2020/ 17إنه في يوم االحد الموافق  -

درها ومحضوو موئاسة السيد األسراذ الدكروو/ مني محمد صموي شقيوـ وكيل الكلية للدواسات العليا والمحوث ممكرب سيا

-كالً من السادة األعضاء :  

 عضوا د/ طه السيد طه 0أ 1

 عضوا حمدي علي أحمد عوضد/ 0أ 2

 عضوا ومضان عمد الحميد محمد الشنوانيأ.د/  3

 عضوا أسامه فوزي زهواند/  4

 عضوا د/ محمد عمده محمد موماو 5

 عضوا "كادو عام " طاوق محمد عمد الحميد  السيد/ 6

 سكوريو اللجنة / وحاب محمد عمد عماوةالسيدة 7

 
د/ وئيس اللجنة مالروحيب مالسادة األعضاء ثم مدأت اللجنة مالنظو في الموضوعات المعووضة 0مدأ السيد أ

                                                                                                                            -وهي كاآلري :
 

  المصـادقــاتأوال : 

 م.21/4/2020المصادقة علي محضو الجلسة السامقة )الثامنة( المنعقدة مراويخ  

 قسم هندسة اإللكروونيات واالرصاالت الكهومية موضوعاتثانيا : 

ومياة مخصاوص الطلاب د/ وئيس مجلس قسم هندسة اإللكروونيات واالرصااالت الكه0( مخصوص الخطاب الواود من السيد أ1-8)

المسجل لدوجة الدكروواه مالقسم مشأن رغييو عنوان وسالة الدكروواه  -المقدم من المهندس / احمد عمد الصمد عمد المنعم عساكو

 -الخاصة مه من :

 المنشات النووية " فيرطويو نموذج لرامين نظم الرحقق الميومروية القاملة لإللغاء المسرخدمة "                 

"Developing a Model for Securing Cancellable Biometric Varication Systems  

Used in Nuclear Facilities"  

  -إلى :
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 " رطويو نموذج لرامين نظم الرعو  الميومروية المسرخدمة فى المنشات النووية "

 

"Developing a Model for Securing  Biometric Recognition Systems Used in Nuclear 

Facilities   " 

رغييوا غيو مالموافقة علي رغيو عنوان الوسالة مع اعرماو الرعديل  م10/5/2020وقد أوصي المجلس مجلسره المنعقدة مراويخ 

 جوهوي.

 رغييوا غيو جوهوي.مالموافقة علي رغيو عنوان الوسالة مع اعرماو الرعديل  روصي اللجنة -القـــواو :  

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

 ثالثا:  موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسمات

(  مخصوص الخطاب الواود مان السايد أ.د/ وئايس مجلاس  قسام هندساة وعلاوم الحاسامات مشاأن الطلاب المقادم مان السايد  (8-1

االسراذ المرفوغ مقسم هندسه االلكروونيات واالرصاالت الكهوميه والذي يطلاب فياه وفاع   -اذ الدكروو/ السيد محمود الوميعي االسر

 اسم سيادره من لجنة اإلشوا  علي وسالة الماجسريو الخاصة مالطالمه/ ايمان احمد محمود دنيا 

علي وساالة  فقة على وفع اسم سيادره من لجنة اإلشوا مالموا010/5/2020المنعقدة مراويخ  وقد أوصى المجلس مجلسره

 الماجسريو الخاصة مالطالمة المذكووة.

أسماب الوفع إلسركمال األوواق لمعوفاة المشاوفين علاى الطالماة  إلمداءروصي اللجنة مان يعاد الموضوع الي القسم المخرص  -القـــواو :

 ى لجنة اإلشوا  ومواجعة رقويو أ.د/ السيد محمود الوميعى المشو  على الطالمة .مدال من سيادره وذلك إلرماع القواعد المعمول مها ف

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

وعلوم الحاسمات مشأن الموافقة علي ما جاء مروصية  ( مخصوص الخطاب الواود من السيد أ.د/ وئيس مجلس قسم هندسة2-8)

وعلوم رخصص هندسة دوجة دكروو الفلسفة في العلوم الهندسية  –لجنة الحكم والمناقشة ممنح المهندسة/ داليا محمد عطاهللا 
 .مذكووةال المهندسةمن  المقدمةوالرقويو الجماعي لوساله الدكروواه  الفوديةالحاسمات وذلك مناء علي الرقاويو 

 زوع الكلي" منريجة للرنمؤ" اسرخدام رقنيات الرنقيب عن الميانات       -في موضوع:

“Using Data Mining Techniques to Predict Kidney Transplantation Outcome” 

 الفلسفة دكروودوجة  المذكووة همالموافقة علي منح المهندس م10/5/2020المنعقدة مراويخ وقد أوصى المجلس مجلسره  

 . وعلوم الحاسماتفي العلوم الهندسية رخصص هندسة 

فاي رخصاص  الادكروواهدوجاة  ةالماذكوو ةالمهندسا روصي اللجنة مالموافقة علي ماا جااء مروصاية مجلاس القسام ممانح -القواو:
 وعلوم الحاسماتهندسة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 موضوعات قسم هندسة اإللكروونيات الصناعية والرحكم:ـ    وامعا 

والرحكم مشأن الطلب المقدم  الصناعية( مخصوص الخطاب الواود من السيد أ.د/ وئيس مجلس قسم هندسة االلكروونيات 1-8) 

 والمناقشةاالسراذ المرفوغ مالقسم والذي يطلب فيه الموافقة علي رشكيل لجنه الفحص  –ب مجدي عمد السراو قط -أ.دمن السيد 

والمسجل مدوجه ماجيسريو مالقسم  –مالمهندس / محمد ممدوح ومضان  ةالماجسريو الخاصلوسالة   

-رحت عنوان:           

الشمكات  ىامله لالنقطاع فالغيو ق الطاقةالرحكم في اقرسام االحمال لمجموعه من مصادو  ةاسرواريجي"
 "المصغوة

Power Sharıng control strategy for multiple UPS on micro grids  " 

  -مالموافقة علي رشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: م10/5/2020المنعقدة مراويخ  وقد أوصى المجلس مجلسره 

 أ. د/ احمد السيد امو مماوكه 1

 
 هندسه مكليه شمين الكوماسراذ مرفوغ مكليه ال

 اسراذ مرفوغ مكليه هندسه االلكروونيات الصناعيه والرحكم أ.د/ مالل احمد امو ظالم  2

 اسراذ مرفوغ مقسم هندسة االلكروونيات الصناعيه والرحكم أ.د/ مجدي عمد السراو قطب 3

ل لجنة الحكام والمناقشاة للوساالة الخاصاة مالمهنادس مرشكي روصي اللجنة مالموافقة علي ما جاء مروصية مجلس القسم -القـــواو :

 .المذكوو

 

 

 د/ وئاايس مجلااس قساام هندسااة االكروونيااات الصااناعية والاارحكم  مشااأن الرقاااويو  0( مخصااوص الخطاااب الااواود ماان الساايد أ2-8)

 وهم:ـ  دكروواهسمائهم والمسجلين لدوجة الالسنوية  الخاصة مالطالب اآلري االنص  

 ليفةأمين خطاوق وجب  -1
 محمد يحى إمواهيم حسن -2
 خضو احمد محمد ذكى السيد -3
 محمد طاوق عمدالسميع جاد هللا -4
 محمود محمد أمو اليزيد -5
والخاصة مالطالب المذكووين على الرقاويو السنوية مالموافقة  روصي اللجنة مالموافقة علي ما جاء مروصية مجلس القسم :القواو

 اعاله .
 
 
 

 والوياضيات الهندسيه الفيزيقا قسم موضوعات:  وامعا

 
 



 

 

 

 

 
 امعــة المـنوفـيةــج              

 لكروونية ممنو كلية الهندسة اال
 مكرب وكيل الكلية للدواسات العليا والمحوث

Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering-Menouf 

Vice Dean’s Office 

Of Postgraduate Studies and Research 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

 23954  ، منو ةاإللكروونيسة دكلية الهن 3660716/048فاكس:3661518/048ت:  
Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952  

Email : Shokair_1999@hotmail.com                        Prof : Mona Shokair                                                        
Mobile : 01000249437-01225039392         الكلية حاصلة على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

م(                                                                                                    3/7/2016)االعتماد في   

 

ن السايد أ. د/ وئايس مجلاس قسام الفيزيقاا والوياضايات الهندسايه مشاأن منااء قادوات أعضااء م الواود الخطاب مخصوص( 1-8)

هيئة الردويس والهيئه المعاونه وذلك من خالل مجموعة موامج ردويب عملاى لخدماة االهادا  القومياة واالسارواريجية للجامعاات 
 فى مجال علوم الفضاء ومناء االقماو الصناعية . ز المحثيهالمصوية والمواك

علاى روشايح المهنادس / احماد فرحاى ساالم لحضاوو هاذه  مالموافقاة م10/5/2020  مراويخ المنعقدة مجلسره المجلس أوصى وقد

 الموامج 

 الموامج هذه لحضوو سالم فرحى احمد/  المهندس روشيحم القسم مجلس مروصية جاء ما علي مالموافقة اللجنة روصي: القواو

 

 "وقد انرهي االجرماع في رمام الساعة الثانية عشو ظهوا"                                     

 

 

 وكيل الكلية                                                                           

 للدواسات العليا والمحوث                                                للعرض علي مجلس الكلية 

  )ا.د/ مني محمد صموي شقيو(                                                                 

 

 
 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

  


