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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة الخامسة رقم ( )6عن شهرٌناٌر4846م
 إنه فً ٌوم االحد الموافق  4846/6/ 66م وفً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراساتالعلٌا برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /منً محمد صبري شقٌرـ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها
وبحضور كلا من السادة األعضاء -:
6

أ8د /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

4

أ8د /حمدي علً أحمد عوض

عضوا

8

أ د /أسامه فوزي زهران

عضوا

4

د /محمد سٌد عبد القادر

عضوا

6

د /محمد عبد الحمٌد الرشٌدي

عضوا

5

السٌد /طارق محمد عبد الحمٌد

6

السٌدة /والء نور الدٌن البنا

عضوا "كادر عام "
سكرتٌر اللجنة

بدأ السٌد أ8د /رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة
وهً كاآلتً -:

أوال  :المصـادقــات
المصادقة علً محضر الجلسة السابقة (الرابعة) المنعقدة بتارٌخ 4848/64/48م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( ) 6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما
جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /اسراء احمد على الرفاعً  -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" :تحلٌل وتصمٌم هوائٌات االستشعار القابلة للتشكٌل "
""Analysis and Design of Reconfigurable Sensing Antennas
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/6م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

القـــرار -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصً اللجنة بالموافقة علً ماا جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بالموافقاة علاى مانح المهندساة الماذكورة درجاة الماجساتٌر فاً العلاوم الهندساٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /هشام محمود عبد الظاهر على -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة
اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" :تقنٌه فعاله للحد من الضوضاء فً اشارة الجٌروسكوب "
""Efficient Technique for Noise Reduction in Gyroscope Signal
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/6م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

القـــرار -:
توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) 6-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما
جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /نانسً عبد العظٌم حسن عرفة  -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" :نمذجة قناة االتصال فً شبكات النانو "

""Communication Channel Modeling in Nano network
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/6م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) 6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما
جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /احمد حسٌن مصطفى محمد ابو شٌته -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"تحسٌن تأمٌن المعلومات للتصال من هاتف خلوي الى اخر"
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

""Security Enhancement for Device-To-Device Communication

وقد اوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/6م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /إٌمان جابر زهران الشٌخ عامر -درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" :نظام تحدٌد الهوٌة بترددات الرادٌو لتحسن مراقبة المواد النووٌة "
"Radio Frequency Identification System to Improve The Monitoring of Nuclear
"Materials
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/6/ 6م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

القـــرار

 - -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور

الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /على إبراهٌم أحمد صٌام  -درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" :المراقبة االمنة للصحة باستخدام إنترنت األشٌاء والحوسبة السحابٌة "

" "Secure Health Monitoring Using Internet of Things and Cloud Computing
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/6م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة فً

العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة

فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

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

( )6-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندس  /قطب جابر قطب الدعوشى -المقٌد لدرجة ماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4869م والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط اربعة مواد ( )8.46وٌحق
له التسجٌل وٌستكمل .

فً موضوع " -:تقلٌل الضوضاء النبضٌة فً نظام خط الطاقة الناقل "
" "Impulsive Noise Reduction in Power Line Carrier System
تحت إشراف -:
6

أ.د /أسامة فوزى زهران

استاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة– جامعة المنوفٌة

4

د /أمٌر صلح الصفراوي

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/6/6م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـــرار  -: -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقةعلى التسجٌل للمهندس المذكور
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان تقرٌر لجنة
االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة  /وفاء احمد محمود سلٌمان شلبً– المدرس المساعد بالقسم والمسجلة لدرجة
دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
6

أ.د /منى محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (عن لجنة اإلشراف )

4

أ.د /على حسن على مصطفى

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً )

8

د /أحمد نبٌه زكى راشد

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً)

4

أ.د/مها محمد الصبروتى

استاذ بكلٌة الهندسة –الجامعة المصرٌة الٌابانٌة (خارجً )

6

أ.د محمد أبوزٌدالبروانى

استاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (من خارج القسم )

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/6م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح
المهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقةعلى ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز
ونجاح المهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان الطلب

المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /خلٌل فتح هللا خلٌل مصطفى – المدرس المساعد بالقسم والمسجل لدرجة
دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.
فً موضوع :

"تحسٌن أداء نظم اتصاالت صوتٌات االعماق باستخدام طرق تعدٌل ذات كفاءة "

“Performance Enhancement of Underwater Acoustic Communication Systems Using
"Efficient Modulation Schemes
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6

أ.د  /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرف).

4

أ.د  /عبد العزٌز ابراهٌم محمود

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً).

8

أ.د /صلح السٌد العجوز

أستاذ متفرغ بأكادٌمٌة الشروق (خارجً).

4

أ.د  /محمد سٌد عبد القادر

أستاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خارج القسم).

6

د  /هند عبد العظٌم ملهط

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً).

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/6م بالموافقة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور
القــاـرار  -:توصااً اللجنااة بالموافقاة علااً ماا جاااء بتوصااٌة مجلاس القساام بالموافقاةعلااى تشااكٌل لجناة االمتحااان الشااامل للمهناادس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /شٌماء السٌد عبد العزٌز حسن  -بشأن تشكٌل لجنة الفحص
والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

"دراسة تأثٌر االرتدادات فً االشكال الهندسٌة المركبة لصوتٌات الغرف المغلقة"
" Study of Reverberation Effect in Complex Geometric Shapes of Closed
" Room Acoustics
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/6م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستاذ (مساعد) متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مشرف )

4

د /عبد المجٌد عبد الحكٌم شرشر

أستاذ (مساعد) متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مشرف )

8

أ.د /محمود عبد المنعم فخر الدٌن أستاذ بمعهد بحوث االلكترونٌات (خارجً )

4

أ.د /اسامة فوزى زهران

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة ا اإللكترونٌة (داخلً )

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصاٌة مجلاس القسام بالموافقاة علاى تشاكٌل لجناة الفحاص والمناقشاة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان الطلب المقدم
من لجنة اإلشراف الخاصة على رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب  /محمد على عامر -بشأن طلب الموافقة على إضافة السٌد الدكتور
 /عادل شاكر الفٌشاوي  -االستاذ المساعد المتفرغ بالقسم الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/6م بالموافقة على إضافة السٌد الدكتور  /عادل شاكر الفٌشاوي  -االستاذ المتفرغ
بالقسم الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته وتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :ـ

6

أ.د /صلح السٌد ابراهٌم العجوز

أستاذ متفرغ بأكادٌمٌة الشروق.

4

د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستاذ (مساعد) متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

8

د  /محمد رٌحان امام الملٌجً

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقةعلى إضاافة الساٌد الادكتور  /عاادل شااكر الفٌشااوي -
االستاذ المتفرغ بالقسم الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب المقدم
من السٌد الدكتور /محمد رٌحان امام الملٌجً  -االستاذ المساعد المتفرغ بقسم هندسه االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن
طلب الموافقة على قبول اعتذار سٌادته عن االشراف على رسالة الماجٌستٌر الخاصة بالطالب  /عبد الغنى السٌد عبد الغنى

ناصف – وذلك لصعوبة التواصل مع الطالب اثناء سفر سٌادته للخارج.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/6بالموافقة على قبول اعتذار سٌادته عن لجنة االشراف على
رسالة الماجستٌر وتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :ـ
6

أ.د /محمد محمد عبد السلم نصار

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة.

4

أ.د /محسن عبد الرازق رشوان

استاذ متفرغ بكلٌة الهندسة  -جامعة القاهرة

8

د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستاذ (مساعد) متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على قبول اعتذار سٌادته عن لجنة

االشراف .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً الطلب المقدم من لجنة

االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  /احمد محمد عبد العظيم

غزية  -بشأن تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة

للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

" إستخراج المفاهٌم من ملفات الوسائط المتعددة "
""" Extrating Concepts From Multimedia Documents
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ بقسم هندسة الحاسبات والنظم ـ كلٌة الهندسة ـجامعة المنصورة (محكم خارجً )
 6أ.د /هشام عرفات على خلٌفة
4

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (محكم داخلً )

8

أ.د /نوال أحمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرف )

4

أ.د /جمال محروس على عطٌة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرف )

القــااـرار  -:توصااً اللجنااة بالموافقااة علااً مااا جاااء بتوصااٌة مجلااس القساام بالموافقااة علااً تشااكٌل لجنااة الحكاام والمناقشااة باانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً الطلب المقدم من لجنة

االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة  /أماني سمير صابر

حسن -بشأن تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة

الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

تحلٌل االعتمادٌة وتحسٌنها لنظام الحماٌة للمفاعل النووي "

"" Reliability Analysis and Improvement for the Nuclear Reactor Protection System
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /محمد أنور السٌد أحمد

أستاذ بمعهد بحوث اإللكترونٌات ـ بالقاهرة (محكم خارجً )

4

أ.د /جمال محروس على عطٌة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (محكم داخلً )

8

أ.د  /محمد كمال شعث

أستاذ بهٌئة الطاقة الذرٌة (مشرف )

4

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرف )

القــااـرار  -:توصااً اللجنااة بالموافقااة علااً مااا جاااء بتوصااٌة مجلااس القساام بالموافقااة علااً تشااكٌل لجنااة الحكاام والمناقشااة باانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً الطلب المقدم من لجنة

االشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس  /ياسين منير

ياسين -بشأن تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة الخاصة

بالمهندس المذكور.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحت عنوان-:

" الوكٌل الذكً لنظام التحكم فً عملٌات األقمار الصناعٌة أثناء التشغٌل "

""Intelligent agent for in-flight satellite control system
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /محمد بٌومً عبدالقادر زهرانرئٌس الهٌئة القومٌة للستشعار من البعد والفضاء (محكم خارجً )

4

أ.د /جمال محروس على عطٌة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (محكم داخلً )

8

أ.د /وائل احمد مرتضى منصور

أستاذ مساعد بشعبة علوم الفضاء والدراسات االستراتٌجٌة-الهٌئة القومٌة للستشعار عن البعد وعلوم

4

د /احمد مصطفى المحلوي

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرف )

الفضاء(مشرف)

القــااـرار  -:توصااً اللجنااة بالموافقااة علااً مااا جاااء بتوصااٌة مجلااس القساام بالموافقااة علااً تشااكٌل لجنااة الحكاام والمناقشااة باانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً الطلب المقدم من لجنة

االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  /جمال الدين ابراهيم الدسوقي جمال الدين

سليم -بشأن تشكٌل لجنة

االمتحان الشامل للرسالة.
تحت عنوان-:

طرق علوم البٌانات ألمن البنٌة التحتٌة الحٌوٌة "

""Data Science Methods for Critical Infrastructure Security
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للرسالة من السادة-:

6

أ.د /نوال أحمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

أ.د /محمد عبدالعظٌم البردٌنً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم

8

أ.د /جمال محروس على عطٌة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

أ.د /أمٌرة ٌسن محمد هٌكل

أستاذ بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم ـ كلٌة الهندسة -جامعة ا

ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،منوف 48964

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

Prof : Mona Shokair
الكلية حبصلة على االعتوبد هي الهيئة القوهية لضوبى جودة التعلين
(االعتوبد في  6102/7/3م)

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

جــامعــة المـنوفـٌة
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
أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
 6د /محمد أحمد الرشٌدي

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للرسالة للمهنادس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسابات بشاان التقاارٌر السانوٌة للساادة المشارفٌن
للطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر للعام الجامعً 4846/4848م بشأن التوصٌة بالمد وهم :ـ
4ـ أٌة عبدالنبى أحمد .

 -6أمل عماد الدٌن عبدالرازق مرسى

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر بالمد للطلب المذكورٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر بالمد للطلب المذكورٌن .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان التقاارٌر السانوٌة للساادة المشارفٌن
على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر وهم :ـ
4ـ أٌة عبدالنبى أحمد .

 -6أمل عماد الدٌن عبدالرازق مرسى

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للطلب المذكورٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للطلب المذكورٌن .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رابعا:ـ

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /احمد حمدي عبد اللطٌف الجروانً– درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

فً موضوع-:

"حاكم هلمً بدٌهً لنظام العلج الكٌماوي الورٌدي للسرطان "

" ”Intuitionistic Fuzzy Control of Intravenous Cancer Chemotherapy System
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر ومنح المهندس المذكور درجة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر ومنح المهندس المذكور
درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /احمد مصطفى حسن القناوي– درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة
االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

فً موضوع-:

" التحكم التكٌفً المعتمد على الملحظ الذكً لألنظمة اللخطٌة "

" "Adaptive Control Based on Intelligent Observer for Nonlinear Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/6/68م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر ومنح المهندس المذكور درجة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر ومنح المهندس المذكور درجة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً
تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندس  /عمرو محمود امٌن ابو سالم  -والمقٌد لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة أكتوبر 4869م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد ()8.4
وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع

 " -:التخطٌط الحركً والتحكم للمركبات ذاتٌة القٌادة لسلمة سٌنارٌوهات القٌادة الحرجة"

"Motion Planning and Control of Autonomous Vehicles for Safety-Critical Driving
" Scenarios

تحت إشراف -:
6

د /محمد ابراهٌم محمود

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /طارق احمد محمود

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د /رافت السٌد شلبً

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
 4د /جمال شحاته الغزالً
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً تسجٌل
خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة  /نورهان سلٌم سالم محمد  -والمقٌد لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم
هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة أكتوبر 4869م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد ( )8.43وٌحق له
التسجٌل.

فً موضوع

 " -:التشخٌص األلى للصور الطبٌة بإستخدام الذكاء اإلصطناعى"

" "Automated Diagnostics of Medical Images using Artificial Intelligence

تحت إشراف -:
6

أ.د /محمد ابو زٌد البروانً

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /غادة محمد عبد الستار البنبً

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د /عصام نبٌل احمد عبد العزٌز

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسام االلكترونٌاات الصاناعٌة و الاتحكم بشاان الطلاب المقادم مان لجناة
اإلشراف الخاصة بالمهندسة /زٌنب زكرٌا القارح  -المسجلة لدرجة الماجستٌر بالقسم بشأن الموافقة على اعاادة تشاكٌل لجناة
الفحص والمناقشة.
فً موضوع :

" أنظمة دمج صور متعددة المستشعرات "

""Multi-Sensors Image Fusion Systems
بنفس التشكٌل السابق من السادة-:
 6أ.د /عصام إبراهٌم مدبولً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4أ.د ٌ /اسمٌن على حسن فهمى

أستاذ بكلٌة الهندسة ا -جامعة القاهرة (خارجً)

 8أ.د /محمد أبوزٌد البروانً

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

 4د /غادة محمد البنبً

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقااد أوصااى المجلااس بجلسااته المنعقاادة بتااارٌخ 4846/6/68م بالموافقااة علااى اعااادة تشااكٌل لجنااة الفحااص والمناقشااة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل السابق.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماا جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بالموافقاة علاى اعاادة تشاكٌل لجناة الفحاص والمناقشاة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل السابق.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-5بخصوص الخطاب الاوارد مان الساٌد أ8د /رئاٌس مجلاس قسام هندساة اإللكترونٌاات الصاناعٌة والاتحكم بشاان الموافقاة علاً عقاد
االمتحااان الشااامل الخاااص بالمهناادس  /حسااام حساان علااى عمااار – والمسااجل لدرجااة دكتااور الفلساافة فااً العلااوم الهندسااٌة دورة
أكتوبر4865م .
تحت عنوان-:

" خوارزمٌات التحسٌن الفائقة لنظام التحكم الجزئً لألنظمة اللخطٌة"
"Metaheuristic Optimization Techniques of Fractional –Order Control for
" Nonliear Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً عقد االمتحان الشامل للطالب المذكور وتتكون
لجنة االمتحان من السادة-:
6

أ.د /جمال محمد على

أستاذ بهندسة عٌن شمس (خارجً )

4

أ.د /محمد ابراهٌم محمود

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم -كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف )

8

أ.د  /مصطفى حسن محمد عٌسى

أستاذ متفرغ بقس الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خارج القسم )

4

أ.د/بلل احمد ابو ظلم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة(داخلً)

6

أ.د /حمدي على أحمد عوض

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم -كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة(داخلً)

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً عقد االمتحان الشامل للطالب المذكور .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشاان الطلاب المقادم مان
الساادة المشارفٌن علاً الطالااب /محماد اباراهٌم سالٌمان خمااٌس -المساجل لدرجاة الماجساتٌر دورة ٌناااٌر 4865والتاً ٌطلباون فٌهااا
الموافقة على المد لمدة عام ثانً للمهندس المذكور .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً المد عام ثانً للمهندس المذكور .

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد عام ثانً للمهندس المذكور .
( )6-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشان الطلب المقدم
من السادة المشرفٌن علً الطالبة /عل سعٌد احمد سلطان -المسجلة لدرجة الماجستٌر دورة ٌناٌر 4865م والتً ٌطلبون فٌها
الموافقة على المد لمد عام ثانً للمهندسة المذكورة
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً المد عام ثانى للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد عام ثانى للمهندسة المذكورة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشان الطلب المقدم
من السادة المشرفٌن علً الطالبة /إسراء مصطفى محمد غرٌب -المسجلة لدرجة الماجستٌر دورة ٌناٌر 4865م والتً ٌطلبون
فٌها الموافقة على المد لمد عام ثانً للمهندسة المذكورة
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً المد عام ثانى للمهندسة المذكورة.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد عام ثانى للمهندسة المذكورة .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والاتحكم بشاان الطلاب المقاد مان الساادة
المشرفٌن علً الطالب /احمد مصطفى القناوي  -المسجل لدرجة الماجستٌر دورة ٌناٌر 4866م والتً ٌطلبون فٌهاا الموافقاة علاى الماد لماد
عام اول للمهندس المذكور .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بالموافقة علً المد عام اول للمهندس المذكور.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد عام اول للمهندس المذكور.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-66بخصوص الخطاب الاوارد مان الساٌد أ8د /رئاٌس مجلاس قسام هندساة اإللكترونٌاات الصاناعٌة والاتحكم بشاان المناقشاة التاً دارت
بخصوص اإلشراف على الرسائل العلمٌة .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/6/68م بضرورة إسناد اإلشاراف علاى الرساائل العلمٌاة لهٌئاة متخصصاة ومتكاملاة فاً
موضوع البحث .

القـــرار  -:أحٌط المجلس علما ا .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للعرض علي مجلس الكلية

للدراسات العلٌا والبحوث
(أ8د /منً محمد صبري شقٌر)
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