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2020 يوليوشهر( عن 11رقم )الحادية عشر  الجلسة ضر اجتماع لجنة الدراسات العليامح     

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العليا عاشرة ال م وفي تمام الساعة 7/2020/ 19 الموافقاالحد  إنه في يوم -

 للدراسات العليا والبحوث بمكتب سيادتها وبحضوروكيل الكلية  ـمني محمد صبري شقيربرئاسة السيد األستاذ الدكتور/ 

-من السادة األعضاء : كلا   

 عضوا  طه السيد طهد/ 0أ 1

 عضوا حمدي علي أحمد عوضد/ 0أ 2

 عضوا رمضان عبد الحميد محمد الشنوانيد/ أ. 3

 عضوا أسامه فوزي زهراند/  4

 عضوا د/ محمد عبده محمد بربار 5

 عضوا "كادر عام " لمنصور خلي سماح /ةالسيد 6

 سكرتير اللجنة والء نور الدين البناالسيدة /  7

د/ رئيس اللجنة بالترحيب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر في الموضوعات المعروضة 0السيد أبدأ 

                                                                                                                            -وهي كاآلتي :
 

  المصـادقــاتأوال : 

 م.21/6/2020( المنعقدة بتاريخ العاشرةالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة ) 

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  موضوعاتثانيا : 

بشأن الموافقة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةدسة بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم هن( 1-11)

 فيدكتور الفلسفة  درجة  –فاطمة محمد عارف محمود حسين /ة علي ما جاء بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية تخصص هندسة الهندسية العلوم  

 "ل واالستقبال في شبكات اتصاالت االلياف البصرية المتقدمة تحسين اداء نظام االرسا "    -في موضوع:

"Performance Enhancement of the Transceiver System in Advanced Optical Fiber 

Communication Networks" 
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الفلسفة  دكتوردرجة  ةالمذكور ةبالموافقة علي منح المهندس م12/7/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته 

العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية والموافقة على ضبط العنوان باللغة العربية في 

 . ضبط غير جوهري بناء على قرار لجنة الفحص والمناقشة

 فير الفلسفة دكتو درجة المذكورة المهندسة بمنح القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -:القرار

والموافقة على ضبط العنوان باللغة العربية ضبط  الكهربية واالتصاالت اإللكترونيات هندسة تخصص الهندسية العلوم

 . غير جوهري بناء على قرار لجنة الفحص والمناقشة

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2-

د/ رئيس مجلس  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة علي 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ (11

المقيد لدرجة دكتور الفلسفة في  -تسجيل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندس / احمد نجيب محمد محمد ابو النور

م والمعدل التراكمي الجزئي لمتوسط اعلى 2019سية بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر العلوم الهند

   ( ويحق له التسجيل ويستكمل . 3.85اربعة مواد )

 امن الوسائط المتعددة في شبكات االتصاالت اللسلكية ""        -:في موضوع 

"Security of Multimedia in Wireless Communication Networks" 

   -تحت إشراف :

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم أستاذ أ.د/ مني محمد صبري شقير  1

 المنوفية جامعة -اإللكترونية لهندسةا بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم مدرس د/ وليد فؤاد جابر الشافعي 2

 

 م بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور.12/7/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ

 بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور. القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القرار:

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

الطليب  نبشيأ هندسية اإللكترونييات واالتصياالت الكهربييةد/ رئييس مجليس قسيم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 3-11) 

دورة  اإللكترونييات واالتصياالت الكهربييةبقسيم هندسية  تمهييدي ماجسيتيرالمقييدة ب –المقدم من الطالبية / هنيد عيادل سييد احميد 

  م و ذلك نظراا لظروف مرض والدتها.2019/2020بالموافقة على ايقاف قيدها لعام ثالث عن العام الجامعي  م2014اكتوبر

مذكورة طبقا لليوائح والقواعيد علي ايقاف قيد الطالبة ال بالموافقة م12/7/2020المنعقدة بتاريخ  بجلستهوقد أوصي المجلس 

 المعمول بها وذلك نظراا لظروف مرض والدتها.

عليي ايقياف قييد الطالبية الميذكورة  بالموافقية القسيم مجليس بتوصيية جياء ميا علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 ا وذلك نظراا لظروف مرض والدتها.طبقا للوائح والقواعد المعمول به
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الطليب المقيدم  نبشيأ هندسة اإللكترونييات واالتصياالت الكهربييةد/ رئيس مجلس قسم 0اب الوارد من السيد أبخصوص الخط( 4-11)

  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبقسم هندسة  المقيدة بتمهيدي ماجستير –من الطالبة / رباب ربيع محمد عبد الحليم زين 

م و ذليك نظيراا لظيروف رعايية 2019/2020دها عيام اول عين العيام الجيامعي بالموافقة على ايقياف قيي م2017م  /2016اكتوبردورة 

   طفلها.

علي ايقاف قيد الطالبة المذكورة طبقا للوائح والقواعد المعمول  بالموافقة م12/7/2020المنعقدة بتاريخ  بجلستهوقد أوصي المجلس 

 بها وذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.

علي ايقاف قيد الطالبة المذكورة طبقيا لليوائح  بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي افقةبالمو اللجنة توصي -القـــرار :

 ا وذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.والقواعد المعمول به

الطلب المقدم مين  نبشأ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةد/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 5-11)

م  2014دورة اكتيوبر اإللكترونيات واالتصياالت الكهربييةبقسم هندسة  المقيدة بتمهيدي دكتوراه –البة/ مروة الليثي محجوب مدكور الط

  م و ذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.2019/2020بالموافقة على ايقاف تسجيلها لعام ثالث عن العام الجامعي 

علييي ايقيياف تسييجيل الطالبيية المييذكورة طبقييا للييوائح والقواعييد  بالموافقيية م12/7/2020المنعقييدة بتيياريخ بجلسييتهوقييد أوصييي المجلييس 

 المعمول بها وذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.

عليي ايقياف تسيجيل الطالبية الميذكورة طبقيا  بالموافقية القسيم مجليس بتوصيية جياء ميا عليي بالموافقية اللجنة توصي -القـــرار :

 ذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.ا وللوائح والقواعد المعمول به

د/ رئيييس مجلييس  قسييم هندسيية اإللكترونيييات واالتصيياالت الكهربييية بشييأن إلغيياء قيييد 0(  بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ6-11)

ظراا م وذلك ن2016المهندس / عبدالحميد محمد سيد أحمد عبدالحميد ـ المسجل لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم الهندسية دورة أكتوبر 

 م  .2019لحصوله على منحة دراسية بجامعة ساكلى بفرنسا للحصول على درجة الدكتوراه إعتباراا من سبتمبر 
والقواعد المعمول بها. حطبقاا للوائ الطالب المذكور بالموافقة علي إلغاء قيد م12/7/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ     

 حطبقياا لليوائ الطاليب الميذكور بالموافقية عليي إلغياء قييد القسيم مجليس بتوصيية جاء ما علي لموافقةبا اللجنة توصي -القـــرار :

 .والقواعد المعمول بها
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

د/ رئيييس مجليس قسييم هندسية اإللكترونيييات واالتصياالت الكهربييية بخصيوص الطلييب 0ارد ميين السييد أبخصيوص الخطيياب اليو(  7-11)

 لماجسييتيربالقسييم بشييأن تغيييير عنييوان رسييالة ا الماجسييتيرلدرجيية  ةالمسييجل -إيمييان سييعيد عبدالواحييد الطهييويهى /  الطالبييةالمقييدم ميين 

 -من : االخاصة به

 " ل القدرة المستخدمة في اإلتصاالت تحسين أداة نظم خطوط نق"                 

"Performance Enhancement Of Power Line Communication  Systems" 

  -إلى :

 " ضغط البيانات للعدادات الذكية " 

"Data Compression for Smart Meters" 
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 .اجوهري تعديلا الة مع اعتبار التعديل عنوان الرس تعديلبالموافقة علي  م12/7/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

عنوان الرسالة مع اعتبار التعديل  تعديلبالموافقة علي  القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :  

 .اجوهري تعديلا 

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

د/ رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بخصوص الطلب 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ(  8-11) 

ه الخاصة ب رلماجستيبالقسم بشأن تغيير عنوان رسالة ا الماجستيرلدرجة  المسجل -محمد خليل عبدالمنعم النجار  / الطالب المقدم من 
 -من :

 " التحليل العددي للنبائط الفوتونية البلزمونية " 

"Numerical Analysis Of Plasmonic – Photonic Devices" 

  -إلى :

 " ضغط اإلشارات الطبية بكفاءة " 

"Efficient Medical Signal Compression" 

 .اجوهري تعديلا عنوان الرسالة مع اعتبار التعديل  تعديلفقة علي بالموا م12/7/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

عنوان الرسالة مع اعتبار التعديل  تعديلبالموافقة علي  القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصيالقرار :ـ 

 .اجوهري تعديلا 

الطلب  بشأن الموافقة عليكترونيات واإلتصاالت الكهربية هندسة اإلل( بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس قسم 9-11)

والمناقشة  الفحصلجنة بشأن تشكيل  -رالمقدم من  لجنة االشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / هشام محمود عبد الظاه

 لرسالة الماجستير الخاصة بالمهندس المذكور.

-تحت عنوان:           

 "بلضوضاء في إشارة الجيروسكوتقنية فعالة للحد من ا" 

" Efficient Technique for Noise Reduction in Gyroscope Signal " 

  -والمناقشة من السادة: الفحصتشكيل لجنة  بالموافقة علي م12/7/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته 

 جامعة المنوفية )مشرف (–كلية الهندسة اإللكترونية -نيات واإلتصاالت الكهربيةاستاذ  متفرغ بقسم هندسة اإللكترو أ.د/ إبراهيم محمد الدكاني 1

 جامعة المنوفية )مشرف (–كلية الهندسة اإللكترونية -استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية أ.د/ سامى عبدالمنعم الضليل 2

 / هشام فتحي على حامددأ.  3
 

 المنيا )خارجي (استاذ بكلية هندسة 

 جامعة المنوفية )داخلي (–كلية الهندسة اإللكترونية -استاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية د/ أحمد نبيه زكى راشد 4
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 هندس الميذكورللم والمناقشة الفحصتشكيل لجنة  علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 .إليه اإلشارةبنفس التشكيل المقترح الوارد من القسم والسابق 

 الموافقة علي بشأنهندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس قسم ( 10-11)

 الفحصلجنة بشأن تشكيل  -مية عبدالمنعم عمر قابل الطلب المقدم من  لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة / سا

لرسالة الدكتوراه  الخاصة بالمهندسة المذكورة.والمناقشة   

-تحت عنوان:           

 "إستخدام أساليب التعلم العميق لتحليل اإلشارات الصوتية " 

" Utilization of Deep Learning Techniques for Speech Signal Analysis " 

  -تشكيل لجنة الفحص والمناقشة من السادة: بالموافقة علي م12/7/2020المنعقدة بتاريخ وصى المجلس بجلسته وقد أ

 جامعة المنوفية )مشرف (–استاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات   أ.د/ نبيل عبدالواحد إسماعيل 1

 جامعة المنوفية )مشرف (–كلية الهندسة اإللكترونية -اإلتصاالت الكهربيةاستاذ  متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات و أ.د/ معوض إبراهيم معوض 2

 / أشرف خلف دأ.  3
 

 استاذ بكلية هندسة المنيا )خارجي (

 جامعة المنوفية )داخلي (–كلية الهندسة اإللكترونية -استاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية د/ أسامة فوزى زهرانأ. 4

 ةللمهندسية الميذكور والمناقشية تشكيل لجنية الفحيص بالموافقة علي القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي .-ر :القـــرا

 .إليه اإلشارةبنفس التشكيل المقترح الوارد من القسم والسابق 

صياالت الكهربيية بشيأن انتهياء الميدة د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية اإللكترونييات واالت0بخصوص الخطاب الوارد من السييد أ( 11-11)

( طيلب 7م  وعيددهم )2019/2020المسيجلين  لدرجية دكتيور الفلسيفة فيي العليوم الهندسيية للعيام الجيامعي  بالقانونية الخاصة بالطل

أربيع  عين دال تزيياولهم المهندسة / إيمان جابر زهران الشيخ  وآخرهم المهندس / أحمد عليى بيدوى رصياص وحييث أن ميدة الدراسية 

 .م ولم يحصلوا على درجة الدكتوراه حتى اآلن 2020/ 9/ 30سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك وتنتهى في 

م  بالموافقة على المد لمدة عام )آخر ( على التسجيل حسيب كيل طاليب وذليك 12/7/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 رفين .بناءاا على رد السادة المش

بالموافقة عليى الميد لميدة عيام )آخير ( عليى التسيجيل حسيب  القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القرار:

 بناءاا على رد السادة المشرفين .كل طالب وذلك 

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

بشأن الطلب المقدم مين  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم ( 12-11)

عضو لجنة اإلشيراف  و الكهربيةاالت االستاذ المتفرغ بقسم هندسه االلكترونيات واالتص  -السيد  االستاذ الدكتور/ السيد محمود الربيعي 
على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / محمد عبدالمنعم خليل وذلك بشأن الموافقة عل قبول إعتذار سيادته عن اإلسيتمرار فيي لجنية 

 اإلشراف وذلك لظروفه الخاصة. 

وتصيبح لجنية  ادته مين لجنية اإلشيرافبالموافقية عليى رفيع اسيم سييم 12/7/2020المنعقدة بتاريخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 اإلشراف كالتالي :ـ
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 فلجنة اإلشرا
 

 الوظيفة

 جامعة المنوفية–كلية الهندسة اإللكترونية -أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية أ.د / طه السيد طه

جامعة –كلية الهندسة اإللكترونية -لكترونيات واإلتصاالت الكهربيةاستاذ  متفرغ )أستاذ مساعد( بقسم هندسة اإل د / عادل شاكر الفيشاوي
 المنوفية

 بالموافقة على رفع اسم سيادته من لجنة  القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي .-القـــرار :

 وذلك لظروفه الخاصة. اإلشراف

 

بشأن الطلب المقدم  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةقسم  بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس ( 13-11)

عضو لجنة  و الكهربيةاالستاذ المتفرغ بقسم هندسه االلكترونيات واالتصاالت   -من السيد  االستاذ الدكتور/ السيد محمود الربيعي 
ى  وذلك بشأن الموافقة على قبول إعتذار اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / شريف محمد عبدالمقصود الخنيز

 .سيادته عن اإلستمرار في لجنة اإلشراف وذلك لظروفه الخاصة 

وتصبح لجنة  بالموافقة على رفع اسم سيادته من لجنة اإلشراف12/7/2020المنعقدة بتاريخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 اإلشراف كالتالي :ـ

 فلجنة اإلشرا
 

 الوظيفة

 جامعة المنوفية–كلية الهندسة اإللكترونية -أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية مد الدكانيإبراهيم مح /أ.د

 جامعة المنوفية–كلية الهندسة اإللكترونية -استاذ  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية أ.د / فتحي السيد عبد السميع

 بالموافقة على رفع اسم سيادته من لجنة  القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي .-القـــرار :

 وذلك لظروفه الخاصة. اإلشراف

 

الطليب المقيدم د/ رئيس مجلس  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن 0(  بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ14-11)

 االتي أسماؤهم :ـ  الخاصة بكل من لجنة اإلشراف على رسائل الماجستيرمن 

 ـ الطالب / محمد فتحي عبدالفتاح الشتلة2ـ الطالب / تامر محى عبدالمقصود               1

 مصطفى معوض مصطفى نداـ الطالب / 4ـ الطالب / صابر عبدهللا عيد                      3

 البنا  عـ الطالب / أشرف عبدهللا عبد البدي5

 تسجيلهم وذلك نظراا النقطاعهم تماما عن التواصل مع المشرفين إلستكمال الدراسة .بشأن إلغاء 

 التسجيل وذلك بناءاا على رد السادة المشرفين .بالموافقة علي إلغاء  م12/7/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ   

التسجيل وذلك بناءاا عليى رد السيادة بالموافقة علي إلغاء  مالقس مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 المشرفين .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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الطلب المقدم لكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن د/ رئيس مجلس  قسم هندسة اإل0(  بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ15-11) 

 مصطفى مفتاح على مفتاح  بالطالب / لجنة اإلشراف على رسائل الماجستير الخاصةمن 
 تماما عن التواصل مع المشرفين إلستكمال الدراسة . هوذلك نظراا النقطاع هبشأن إلغاء تسجيل

 التسجيل وذلك بناءاا على رد السادة المشرفين .بالموافقة علي إلغاء  م12/7/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ   

 كللمهنيدس الميذكور وذلي التسيجيل بالموافقة عليي إلغياء  القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 بناءاا على رد السادة المشرفين .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

بشييان التقييارير   رئيييس مجلييس  قسييم هندسيية اإللكترونيييات واالتصيياالت الكهربيييةد/ 0( بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ16-11)

المنعقييدة بتيياريخ  بجلسييته وقييد أوصييي المجلييس جسييتير (النصييف السيينوية للسييادة المشييرفين علييى الطييلب المسييجلين  لدرجيية )الما

 .من السادة المشرفين   ةرير النصف سنوياما جاء بالتق بالموافقة علي م12/7/2020

مين  ةرير النصيف سينوياميا جياء بالتقي علييبالموافقية  القسيم مجليس بتوصيية جياء ميا عليي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 السادة المشرفين  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

رير ابشيان التقي  رئييس مجليس  قسيم هندسية اإللكترونييات واالتصياالت الكهربيية د/ 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (17-11)

 .(  )الدكتوراهلدرجة  ين لمسجللب ان على الطللسادة المشرفي ةسنويالالنصف 

 من السادة المشرفين   ةرير النصف سنوياما جاء بالتق بالموافقة علي م12/7/2020المنعقدة بتاريخ  بجلسته وقد أوصي المجلس

مين  ةصيف سينويرير الناميا جياء بالتقي علييبالموافقية  القسيم مجليس بتوصيية جياء ميا عليي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 السادة المشرفين  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا

وم الحاسبات بشأن الموافقة علي تسجيل خطة البحث د/ رئيس مجلس قسم هندسة وعل0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ (1-11)

والمقيد لدرجة الماجستير في العلوم الهندسية بقسم هندسة وعلوم  -الخاصة برسالة الماجستير  للمهندس / حسين على ابراهيم محمد 

.تسجيل(  ويحق له ال3.13م والمعدل التراكمي النهائي )عدد النقاط والمتوسط ) 2019الحاسبات دورة يناير   

 " اعتماد تقنية سلسلة الكتل لتحسين قدرات تصوير سرب االقمار االصطناعية "        -:في موضوع 

"Adopting Blockchain Technology for Enhancing Satellite Swarm Imaging Capability" 

   -تحت إشراف :

1  
 أ.د/ نوال احمد الفيشاوي

 
 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية ياتوعلوم الحاس هندسة بقسممتفرغ  أستاذ

2  
 د/ مروة احمد شومان

 
 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسممدرس 

 

 .ربالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكو م12/7/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 



 

 

 

 

 
 امعــة المـنوفـيةــج              

 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
   

 

 23954  ، منوفةاإللكترونيسة 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 

 

 

 .ربالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكو القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القرار:

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

حة ئاتخاذ التدابير اللزمة في ظل جا نبشأ دسة وعلوم الحاسباتهند/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 2-11)

 كورونا وحرصا منا على مصلحة الطلب في هذه الظروف الصعبة.

م وكذلك مقتيرح 2020/2021ومقترح عن كيفية التواصل مع الطلب اثناء الدراسة في الفصل الدراسي االول عن العام الجامعي 

 . On Line ىالكتر ونلعمل جزء من االمتحان 

بإعييداد نظييام الكترونييى متكامييل يمكيين ميين خييلل التعامييل مييع الطييلب  م2020/ 12/7المنعقييدة بتيياريخ  بجلسييته وقييد أوصييي المجلييس

 الكترونيا لعقد المحاضرات وتنفيذ االمتحانات الكترونيا.

ونيى متكاميل يمكين مين خيلل التعاميل بإعداد نظام الكتر القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 مع الطلب الكترونيا لعقد المحاضرات وتنفيذ االمتحانات الكترونيا.

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

 رابعا:ـ    موضوعات قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم

الطلييب  نهندسيية اإللكترونيييات الصييناعية والييتحكم بشييأد/ رئيييس مجلييس قسييم 0بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ( 1-11) 

اإللكترونيييات الصييناعية بقسييم هندسيية  المقيييدة بتمهيييدي ماجسييتير –المقييدم ميين الطالبيية/ هيياجر عييلء محمييد ابييو الحديييد شرشيير 

م و ذلييك نظييراا لظييروف رعاييية 2019/2020م  بالموافقيية علييى ايقيياف تسييجيلها عيين العييام الجييامعي 2013كتييوبروالييتحكم دورة ا

   طفلها.

علي ايقاف تسجيل الطالبة المذكورة وذلك نظراا لظروف  بالموافقة م12/7/2020المنعقدة بتاريخ بجلستهوقد أوصي المجلس 

 رعاية طفلها.

ة علي ايقاف تسجيل الطالبية الميذكور بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 وذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.

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

الطلب المقيدم  نهندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم بشأد/ رئيس مجلس قسم 0سيد أبخصوص الخطاب الوارد من ال( 2-11)

اإللكترونيييات الصييناعية والييتحكم دورة بقسييم هندسيية  المقيييدة بتمهيييدي ماجسييتير –ميين الطالبيية/ دعيياء حسيين عيسييوي النييادي 

  ك نظراا لظروف مرضها.م و ذل2019/2020م  بالموافقة على ايقاف تسجيلها عن العام الجامعي 2009اكتوبر

علييي ايقيياف تسييجيل الطالبيية المييذكورة وذلييك نظييراا لظييروف  بالموافقيية م12/7/2020المنعقييدة بتيياريخ بجلسييتهوقييد أوصييي المجلييس 

 مرضها.

لميذكورة وذليك عليي ايقياف تسيجيل الطالبية ا بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 لظروف مرضها.نظراا 

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

الطليب المقيدم مين  نهندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم بشيأد/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 11- 3)
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بقسيم هندسية االلكترونييات ة يالفلسفة في العلوم الهندسي المسجل لدرجة دكتور –االشراف على الطالب / محمود محمد ابواليزيد جاب هللا لجنة 

 م والمكونة من كلا من الساده  :ـ2012دورة اكتوبر الصناعية والتحكم 

  

 نيأ.د/ محمد عبد العظيم البردي                  أ.د/ محمد مبروك شرف 

 د/عصام عبد العليم جمعه              د/ احمد محمد محمد النجار   

 م .30/9/2021م الى 26/11/2020بشان الموافقة على مد عام رابع للطالب المذكور والذى يبدا من 

م30/9/2021م الى 26/11/2020والذى يبدا من  بالموافقة على المد للعام الرابع م 12/7/2020خ يقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارو        

 بالموافقة على المد للعام الرابع للطالب المذكور. القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :
 

نة الطلب المقدم من لج نهندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم بشأد/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 11ـ4)

ة بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم يالفلسفة في العلوم الهندس المسجل لدرجة دكتور –االشراف على الطالب /عمرى عبد الرحمن عمرى

م المكونة من كلا من الساده  :ـ2014دورة اكتوبر   

 د/عصام نبيل احمد عبد العزيز .             ظلم أ.د/بلل احمد ابو          / عبد العظيم صبيح ابراهيم  أ.د

 م30/9/2021م الى 1/10/2020بشان الموافقة على مد عام ثاني يبدا من  

  م.30/9/2021م الى 1/10/2020بالموافقة على المد للعام الثاني والذى يبدا من  م 12/7/2020خ يو قد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتار

 .للطالب المذكور بالموافقة على المد للعام الثاني القسم مجلس بتوصية جاء ما ليع بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :
 

اتخاذ التدابير اللزمة  نبشأ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكمد/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 5-11) 

الصعبة. حة كورونا وحرصا منا على مصلحة الطلب في هذه الظروفئفي ظل جا  

م وكيذلك مقتيرح 2020/2021ومقترح عن كيفية التواصل ميع الطيلب اثنياء الدراسية فيي الفصيل الدراسيي االول عين العيام الجيامعي 

  . On Line ىلعمل جزء من االمتحان الكتر ون

 بالمقترحات األتية :ـ  م2020/ 12/7المنعقدة بتاريخ  بجلسته وقد أوصي المجلس

 وبالحضور للكلية . On Lineـ الدراسة مختلطة 1

 ـ اإلمتحان يتم بصورة معتادة نظراا لعدد طلب الدراسات العليا القليل .2

 طالب على األقل . 20اإللكترونية داخل الكلية يسع  للختباراتإلنشاء معمل مجهز  السعيـ 3

 .  القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :
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 خامسا:-     موضوعات قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية 

انتهيياء المييدة القانونييية  نالفيزيقييا والرياضيييات الهندسييية بشييأد/ رئيييس مجلييس قسييم 0الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ( بخصيوص 1-10) 

األساسيية فيي العليوم  ةدكتيور الفلسيفالمسيجل لدرجية الميدرس المسياعد بالقسيم و – محمد ثروت محمد عطية/ الخاصة بالطالب 

عين خميس سينوات مين تياريخ القييد حسيب القواعيد المنظمية  دوحيث أن مدة الدراسة ال تزيي م.2015الهندسية بالقسم دورة اكتوبر 

 م ولم يحصل على درجة الدكتوراه حتى اآلن.2020/ 9/ 30لذلك وتنتهى في 

عام أول للطالب المذكور وذلك بناء على رد السادة المد ل علي الموافقةب م12/7/2020المنعقدة بتاريخ  بجلسته وقد أوصي المجلس

 المشرفين.

المد لعام أول للطالب المذكور وذلك  علي الموافقةب القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

.بناء على رد السادة المشرفين  

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

االسييتاذ  دتوجيهييات السييي نالفيزيقييا والرياضيييات الهندسييية بشييأد/ رئيييس مجلييس قسييم 0الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ( بخصييوص 10ـيي 2)

حة كورونا وحرصاا على مصيلحة الطيلب ئفي ظل جا اللزمة رالدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن اتخاذ التدابي
   في هذه الظروف الصعبة . 

م انه يمكن التواصل مع طلب الدراسات العليا اثناء الدراسة فيي الفصيل االول 12/7/2020المنعقدة بتاريخ  بجلسته وقد أوصي المجلس

 .عن طريق تطبيق زووم ذلك الن عدد الطلب محدود 

التواصيل ميع طيلب الدراسيات العلييا اثنياء الدراسية فيي ب القسيم مجليس بتوصيية جياء ميا عليي بالموافقية لجنةال توصي -لقـــرار :ا

 .الفصل االول عن طريق تطبيق زووم ذلك الن عدد الطلب محدود 

  

 

ظهرا" ة"وقد انتهي االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر  

 

 وكيل الكلية                                                                           

 للدراسات العليا والبحوث                                                للعرض علي مجلس الكلية 

  د/ مني محمد صبري شقير(0)أ                                                                 

 

 
 


