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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة رقم ( )8عن شهرإبريل2020م
 إنه في يوم الثالثاء الموافق  2020/4/ 21م وفي تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العليابرئاسة السيد األستاذ الدكتور /مني محمد صبري شقيرـ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بمكتب سيادتها وبحضور
كالا من السادة األعضاء -:
1

أ0د /طه السيد طه

عضوا

2

أ0د /حمدي علي أحمد عوض

عضوا

3

أ.د /رمضان عبد الحميد محمد الشنواني

عضوا

4

د /أسامه فوزي زهران

عضوا

5

د /محمد عبده محمد بربار

عضوا

6

السيد /طارق محمد عبد الحميد

7

السيدة /رحاب محمد عمارة

عضوا "كادر عام "
سكرتير اللجنة

بدأ السيد أ0د /رئيس اللجنة بالترحيب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر في الموضوعات المعروضة
وهي كاآلتي -:

أوال  :المصـادقــات
المصادقة علي محضر الجلسة السابقة (السابعة) المنعقدة بتاريخ 2020/3/15م.

ثانيا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
( )7-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية بشأن الموافقة
علي الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة  /مني مجدي محمود بدوي -بشأن تشكيل لجنة
الفحص والمناقشة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

" تحليل وتصميم مواد الميتا القابلة للتشكيل"
" " Analysis and Design Of Reconfigurable Metamaterial
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/4/12م بالموافقة علي تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

1

أ .د /كمال حسن عوض هللا

استتتاذ متفتترب بقستتم هندستتة اإللكترونيتتات واإلتصتتاالت الكهربيتتة-كليتتة الهندستتة اإللكترونيتتة –جامعتتة المنوفيتتة (محكتتم
داخلي )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ.د /صابر حلمي زين الدين
2

استاذ متفرب بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية-كلية الهندسة اإللكترونية –جامعة المنوفية (مشرف )

3

أ.د /نور الدين حسن إسماعيل

استاذ بكلية الهندسة  -جامعة اإلسكندرية (محكم خارجي)

4

د /هند عبد العظيم ملهط

استاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية-كلية الهندسة اإللكترونية –جامعة المنوفية (مشرف )

القــتتـرار  -:القــتتـرار  -:توصتتي اللجنتتة بالموافقتتة علتتي متتا جتتاء بتوصتتية مجلتتس القستتم بتشتتكيل لجنتتة الحكتتم والمناقشتتة للرستتالة
الخاصة بالمهندسة المذكورة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )7-2بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية بشأن الموافقة
علي الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس /حسام محمد رضا شندي -بشأن إعادة تشكيل
لجنة الفحص والمناقشة لرسالة الماجستير الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

" تقنيات اإلستشعار التضاغطي في معالجة البيانات الضخمة لتطبيقات صور اإلشعة تحت الحمراء "
" Compressed Sensing Techniques for Big Data Processing for Infrared Image
" Applications
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/4/12م بالموافقة علي إعادة نفس تشكيل لجنة الفحص والمناقشة من
السادة-:

1

أ .د /طه السيد طه

استاذ متفرب بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية-كلية الهندسة اإللكترونية –جامعة المنوفية (مشرف )

2

أ.د /فايز ونيس زكي

استاذ متفرب بكلية الهندسة–جامعة المنصورة (محكم خارجي )

3

أ.د /السيد محمود الربيعي

استتتاذ متفتترب بقستتم هندستتة اإللكترونيتتات واإلتصتتاالت الكهربيتتة-كليتتة الهندستتة اإللكترونيتتة –جامعتتة المنوفيتتة (محكتتم
داخلي )

4

د /عادل شاكر الفيشاوي

استتتاذ متفرب(أستتتاذ مستتاعد) بقستتم هندستتة اإللكترونيتتات واإلتصتتاالت الكهربيتتة-كليتتة الهندستتة اإللكترونيتتة –جامعتتة
المنوفية (مشرف )

القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جتاء بتوصتية مجلتس القستم بإعتادة تشتكيل لجنتة الفحتص والمناقشتة للرستالة الخاصتة
بالمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )7-3بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية بشأن الموافقة
علي الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس /يحيي زكريا مصطفي -بشأن إعادة تشكيل
لجنة الفحص والمناقشة لرسالة الماجستير الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

ت048/3661518:فاكس 048/3660716:كلية الهندسة اإللكترونية ،منوف 23954

Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952

Prof : Mona Shokair
الكلية حاصلة على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
(االعتماد في  2016/7/3م)

Email : Shokair_1999@hotmail.com
Mobile : 01000249437-01225039392

جــامعــة المـنوفـية
كلية الهندسة االلكترونية بمنوف
مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
Menoufia University
Faculty of Electronic Engineering-Menouf
Vice Dean’s Office
Of Postgraduate Studies and Research

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" التشفير الكفء للصور الرقمية باستخدام الخصائص الالخطية للمكونات البصرية "
" "Efficient Enerybtion of Digital Images Using Nonlinerities of Optical Components
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/4/12م بالموافقة علي إعادة نفس تشكيل لجنة الفحص والمناقشة من
السادة-:

1

أ .د /سعيد السيد اسماعيل الخامي

استاذ متفرب بكلية الهندسة–جامعة اإلسكندرية (مشرف )

2

أ.د /السيد محمود الربيعي

استاذ متفرب بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية-كلية الهندسة اإللكترونية –جامعة المنوفية (مشرف )

3

أ.د /عبدالناصرعبد الجواد محمد

استتتاذ متفتترب بقستتم هندستتة اإللكترونيتتات واإلتصتتاالت الكهربيتتة-كليتتة الهندستتة اإللكترونيتتة –جامعتتة المنوفيتتة (محكتتم
داخلي )

4

أ.د /نهى عثمان قرنى

استاذ بكلية الهندسة–جامعة اإلسكندرية (محكم خارجي )

القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جتاء بتوصتية مجلتس القستم بإعتادة تشتكيل لجنتة الفحتص والمناقشتة للرستالة الخاصتة
بالمهندس المذكور
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )7-4بخصوص الخطاب الوارد من الستيد أ0د /رئتيس مجلتس قستم هندستة اإللكترونيتات واالتصتاالت الكهربيتة بشتان الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهنتدس /خالتد رمضتان محمتد علتي  -المستجل لدرجتة دكتتور الفلستفة فتي العلتوم
الهندسية.

في موضوع  " :التعديل الكفء وتعويض اإلزاحة في أنظمة اإلتصاالت الالسلكية متعددة الحامل "
" Efficient Equalization and Carrier Frequency Offset Compensation in Multi-Carrier
" Wireless Communication Systems
بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة االمتحان الشامل مع اإلحتفاظ بنفس التشكيل السابق وذلك لتعذر الحضور نظراا
للظروف التي تمر بها البالد من السادة-:
1

أ0د /سعيد السيد اسماعيل الخامي

استاذ متفرب بكليه الهندسة – جامعة اإلسكندرية (ممتحن خارجي)

2

أ.د /حسام الدين حسين أحمد

أستاذ متفرب بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ( ممتحن داخلي)

3

أ.د /معوض ابراهيم معوض

أستاذ متفرب بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ( مشرف)

4

د /عبد الفتاح عبد الغني سعد

أستاذ متفرب (أستاذ مساعد) بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية (ممتحن داخلي )

5

د /أحمد مصطفي المحالوي

أستاذ مساعد بقسم هندسةوعلوم الحاسبات (من خارج القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/4/12م بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة االمتحان الشامل
للمهندس المذكور بنفس التشكيل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إليه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القــتتـرار  -: -:توصتتي اللجنتتة بالموافقتتة علتتي متتا جتتاء بتوصتتية مجلتتس القستتم بإعتتادة تشتتكيل لجنتتة الفحتتص والمناقشتتة للرستتالة
الخاصة بالمهندس المذكور
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )7-5بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلتس قستم هندستة اإللكترونيتات واالتصتاالت الكهربيتة بشتان الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /مروه عبدالحميد عبدالفتاح  -المسجلة لدرجتة دكتتور الفلستفة فتي العلتوم
الهندسية.

"

في موضوع :

معالجة اإلشارات الصوتية لتطبيقات التعرف علي المتحدثين "

" " Speech Processing for Speakers Recognition Application
بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة االمتحان الشامل مع اإلحتفاظ بنفس التشكيل السابق وذلك لتعذر الحضور نظراا
للظروف التي تمر بها البالد من السادة-:
1

أ0د /محمد محمد عبدالسالم نصار

أستاذ متفرب بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ( ممتحن داخلي)

2

أ.د /معوض ابراهيم معوض

أستاذ متفرب بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ( مشرف)

3

أ.د /نهي عثمان قرني

أستاذ بكلية الهندسة -جامعة اإلسكندرية ( ممتحن خارجي)

4

د /عبدالمجيد عبدالحكيم شرشر

أستاذ متفرب (أستاذ مساعد) بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ( ممتحن داخلي)

5

د /غادة محمد عبدالستار النبي

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم (من خارج القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/4/12م بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة االمتحان الشامل
للمهندسة المذكورة بنفس التشكيل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إليه.
القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بإعادة تشكيل لجنتة الفحتص والمناقشتة للرستالة الخاصتة
بالمهندس المذكور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )7-6بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلتس قستم هندستة اإللكترونيتات واالتصتاالت الكهربيتة بشتأن الطلتب
المقدم من السيد أ.د /فتحي السيد عبد السميع  -المرشد األكاديمي على الطالبة  /عبير عبدالحليم محمد أيتوب  -المقيتدة بتمهيتدي
ماجيستتتير دورة ينتتاير 2020م للموافقتتة علتتي استتتبدال متتواد ( :نظتتم التشتتفير الحمايتتة الحديثتتة -المعالجتتات التوافقيتتة لاشتتارات
وتطبيقاته  -نظتم التعتديل الرقمتي الحديثتة ) بمتواد  (:تحليتل وتصتميم دوائتر اإلتصتاالت  -نظتم التعتديل الرقمتي الحديثتة -بلتورات
النانو الضوئية وخصائصها) علي الترتيب وذلك في الفصل الدراسي األول.
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/3/8م بالموافقة على االستبدال.

القـــرار -:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )7-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علي ما جاء بتوصية
لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /مرفت سعيد حامد عرفة – درجة الماجستير في العلوم الهندسية تخصص هندسة
وعلوم الحاسبات.

في موضوع-:

" الجدولة الزمنية في موزعات النقل غير المتزامن مع تحقيق سمات جودة الخدمة"
”“Scheduling ATM Switches with QoS Features

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/4/12م بالموافقة علي منح المهندسة المذكور درجة الماجستير في
العلوم الهندسية تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
القرار -:توصتي اللجنتة بالموافقتة علتي متا جتاء بتوصتية مجلتس القستم بمتنح المهندستة المتذكورة درجتة الماجستتير فتي العلتوم
الهندسية تخصص هندسة وعلوم الحاسبات
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )7-2بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علي الطلب المقدم
من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  /تامر طالل محمد عبدالهادي  -بشأن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة
لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

" تحسين الصور المستقبلة من األقمار الصناعية بتقنية الدمج"
"" Fusion Based Enhancement of Satellite Images
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/4/12م بالموافقة علي تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

1

أ .د /محمد نور السيد أحمد

استاذ بمعهد بحوث اإللكترونيات –القاهرة (محكم خارجي )

2

أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره

استاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية (محكم داخلي)

3

أ.د /معوض ابراهيم الدسوقي

استتتتاذ متفتتترب بقستتتم هندستتتة اإللكترونيتتتات واإلتصتتتاالت الكهربيتتتة بكليتتتة الهندستتتة اإللكترونيتتتة -جامعتتتة المنوفيتتتة
(مشرف)

4

أ.د /جمال محروس علي عطية

استاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية (من داخل القسم)

القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي تشكيل لجنة الحكم والمناقشتة للمهندس
المذكور والسابق ذكرها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )7-3بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاستبات بشتأن الطلتب المقتدم متن لجنتة االشتراف
على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  /أحمد سامي عبدالعزيز مرسي -والذين يطلبون فيه إضافة التدكتور  /ستيفان جاهتل األستتاذ
المساعد بقستم الحوستبة والرياضتيات -جامعتة مانشستتر الحضترية -المملكتة المتحتدة إلتى لجنتة اإلشتراف وذلتك نظترا لترشتحه لبعثتة
إشراف مشترك إلي المملكة المتحدة بعثة نيوتن مشرفة ضمن خطة البعثات للعام 2020/2019م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/4/12م بالموافقة على إضافةالمشرف األجنبي الى لجنة اإلشراف علي الطالب
لتصبح لجنة االشراف كالتالي -:

1

أ .د /نوال أحمد الفيشاوي

أستاذ متفرب بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

2

د /سيفان جاهل

استاذ مساعد بقسم الحوسبة والرياضيات  -جامعة مانشستر الحضرية -المملكة المتحدة

3

د /مروة أحمد الشحات شومان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

4

د /رمضان محمد عبدالعظيم جاد

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

القرار :توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على إضافةالمشرف األجنبي الى لجنة اإلشراف علي
الطالب المذكور والسلبق ذكرها.

خامسا  -:موضوعات قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية
( )7-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية التقرير نصف السنوي
التقرير نصف السنوي  /محمد ثروت محمد عطية – المدرس المساعد بالقسم والمسجل لدرجة الدكتوراة علما بان الطالب مستمر فى
الدراسة وفى اتصال دائم مع المشرفين وانجز  % 90من المطلوب منه كما هو موضح بالتقرير .
القرار :توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على التقرير نصف السنوي والخاص بالطالب المذكور
والمقدم من السادة المشرفين على سيادته .

"وقد انتهي االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا"

وكيل الكلية
للعرض علي مجلس الكلية

للدراسات العليا والبحوث

(أ0د /مني محمد صبري شقير)
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