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م2020مارسشهرعن ( 7رقم ) سابعةلا الجلسة ضر اجتماع لجنة الدراسات العليامح  

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العليا عاشرة ال م وفي تمام الساعة 3/2020/ 15 الموافقاالحد  إنه في يوم -

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بمكتب سيادتها وبحضور 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 "  طارق محمد عبد الحميد السيد/ 6

 سكرتير اللجنة والء  نورالدين البنا/ ةالسيد 7

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

                                                                                                                            -وهي كاآلتي :
 

  المصـادقــاتأوال : 

 م.16/2/2020( المنعقدة بتاريخ سادسةالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة )ال 

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  موضوعاتثانيا : 

بشأن الموافقة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم هندسة ( 1-7)

             العلوم فيالماجستير درجة  –ة / شيماء على محمد على عيدجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسعلي ما جاء بتوصية ل

.الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  

 "تقنيات مقترحة لتسليم الطيف في شبكات الراديو اإلدراكية   "      ـفي موضوع:

“Proposed Techniques for Spectrum Handoff in Cognitive Radio Networks"        

في  الماجستيردرجة  ةالمذكورة بالموافقة علي منح المهندس م8/3/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
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العليوم فيي  الماجسيتيردرجية  ةالميذكورة المهندسي وصيية مجليس القسيم بمينحجياء بت توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القرار:

 الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

بشأن الموافقة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةد/ رئيس مجلس  قسم هندسة  بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.( 2-7)

 الهندسية العلوم فيالماجستير درجة  –إيمان محسن احمد الجمال /ة المناقشة بمنح المهندسعلي ما جاء بتوصية لجنة الحكم و

.اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية تخصص هندسة  

 "بين األقمار الصناعية   ةتحسين أداء أنظمة االتصاالت  البصرية اللسلكي "      ـفي موضوع:

“Performance Improvement of Intersatellites Optical Wireless Communications 

Systems"        

في  الماجستيردرجة  ةالمذكورة بالموافقة علي منح المهندس م8/3/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

العليوم فيي  الماجسيتيردرجية  ةالميذكورة المهندسي جياء بتوصيية مجليس القسيم بمينح توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القرار:

 الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

بشأن الموافقة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم هندسة (  3-7) 

 يدكتور الفلسفة فدرجة المسجل ل  –محمد السيد على يونس حماد/ الحكم والمناقشة بمنح المهندسعلي ما جاء بتوصية لجنة 

.اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية تخصص هندسة الهندسية العلوم  

 "تصميم وتنفيذ معالج النبضات الرقمي لألجهزة النووية  "           -في موضوع:        

” Design and Implementation of Real –Time Digital Pulse Processor for Nuclear 

Instrumentation"    

في دكتور الفلسفة المذكور درجة  بالموافقة علي منح المهندس م8/3/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

العلوم الهندسية في  الدكتوراهالمذكور درجة  المهندس جاء بتوصية مجلس القسم بمنح للجنة بالموافقة علي ماتوصي ا -:القرار

 تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

بشيأن الطليب د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية االلكترونييات واالتصياالت الكهربيية 0الخطاب الوارد مين السييد أبخصوص (  4-7)

عليي  لجنية اإلشيراف االستاذ المتفير  بالقسيم برفيس اسيم سييادته مين  -من السيد  االستاذ الدكتور/ السبد محمود الربيعي  المقدم

لتصيبح وذلي  نظيرا لعيدم حضيور الطاليب للمتابعية  -شيريف محميد عبيد المقصيود الخنييز / الخاصة بالمهنيدسرسالة الماجستير 

  -لجنة اإلشراف كالتالي :

 جامعة – اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم  أستاذ متفر محمد الدكانيابراهيم د/ أ. 1

 المنوفية
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عليي رسيالة  رفس اسم سيادته من لجنة اإلشيراف بالموافقة على م8/3/2020المنعقدة بتاريخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 0 الماجستير الخاصة بالطالب المذكور

عليي  من لجنة اإلشراف سياديهاسم   رفس بالموافقة علىجاء بتوصية مجلس القسم  توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :

 0 رسالة الماجستير الخاصة بالطالب المذكور

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

بشيأن الطليب د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية االلكترونييات واالتصياالت الكهربيية 0الخطاب الوارد من السيد أبخصوص (  7- 5)

عليي  لجنية اإلشيراف برفيس اسيم سييادته مين بالقسم غرألستاذ المتفا–المقدم من السيد  االستاذ الدكتور/ السبد محمود الربيعي 

وذلي  نظييرا لعيدم حضيور الطاليب للمتابعية معييه  -عبيد الحميييد محميد عبيد الحمييد الشيليبى/ الخاصية بالمهنيدسير رسيالة الماجسيت
  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالي :

 جامعة – اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم  أستاذ متفر عبد العزيز ابراهيم محمودد/ أ. 1

لمنوفيةا  

ةالمنوفي جامعة – اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسمأستاذ  أ.د/ فتحي السيد عبد السميس -2  

عليي رسيالة  رفس اسم سيادته من لجنة اإلشيراف بالموافقة على م8/3/2020المنعقدة بتاريخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 0 اصة بالطالب المذكورالماجستير الخ

علي  من لجنة اإلشرافسيادته اسم   رفس بالموافقة علىجاء بتوصية مجلس القسم  توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :

 رسالة الماجستير الخاصة بالطالب المذكور
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الطليب بشيأن  واالتصياالت الكهربييةد/ رئييس مجليس  قسيم هندسية اإللكترونييات 0بخصوص الخطياب اليوارد مين السييد أ( 6-7)

ي المقييد بتمهييد - ىالمرشد األكياديمي عليى الطاليب / قطيب جيابر قطيب الدوعشي -المقدم من السيد أ.د/ فتحي السيد عبد السميس 

وذلي  فيي  )معالجية الصيور(: بميادة : )نظيم االتصياالت  اإلحصيائية(اسيتبدال ميادة لييع م للموافقية2019ماجيستير دورة أكتوبر 

 الفصل الدراسي الثاني.

 على االستبدال.بالموافقة  م8/3/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  أوصي المجلسقد و

 . توصية مجلس القسمجاء ب توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطليب بشيأن  واالتصياالت الكهربييةد/ رئييس مجليس  قسيم هندسية اإللكترونييات 0بخصوص الخطياب اليوارد مين السييد أ( 7-7)

المقييد بتمهييدي  -المرشد األكاديمي على الطالب/ محمد رضا عبد الحميد عميران  -السيد أ.د/ فنحى السيد عبد السميسالمقدم من 

 -:ةاستبدال المواد التالي ليع م للموافقة2019ماجستير دورة أكتوبر 

 لدراسي الثانيوذل  في الفصل ا )معالجة الصور(: بمادة مادة ) نظم التشفير والحماية الحديثة ( -1        

         

 على االستبدال.بالموافقة  م8/3/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  أوصي المجلسقد و

 . جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطليب بشيأن  واالتصياالت الكهربييةد/ رئييس مجليس  قسيم هندسية اإللكترونييات 0بخصوص الخطياب اليوارد مين السييد أ( 8-7)

المقييدة بتمهييدي  -المرشد األكاديمي على الطالبة/  نورامحمد عبد العلييم الهلييب  -المقدم من السيد أ.د/ فنحى السيد عبد السميس

 -:ةاستبدال المواد التالي ليع م للموافقة2020جستير دورة أيناير ما

 وذل  في الفصل الدراسي الثاني )معالجة الصور(: بمادة مادة ) التحويلت المتقطعة وتطبيقاتها ( -1        

 تية(مادة )التطبيقات المتقدمة للشبكات العصبية ( بمادة  )التطبيقات المتقدمة للنبائط الصو -2        
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 مادة ) التعرف على االنماط ( بمادة )بلورات الناتو الضوئية وخصائصها( -3

 وذل  في الفصل الدراسي االول.

 على االستبدال.بالموافقة  م8/3/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  أوصي المجلسقد و

 . جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطليب بشيأن  واالتصياالت الكهربييةد/ رئييس مجليس  قسيم هندسية اإللكترونييات 0بخصوص الخطياب اليوارد مين السييد أ( 9-7)

المقيييد ة  -فييايز عبييد المجيييد ابييراهيم  حالمرشييد األكيياديمي علييى الطالبيية / سييما -سالمقييدم ميين السيييد أ.د/ فنحييى السيييد عبييد السييمي

 -:ةاستبدال المواد التالي ليع م للموافقة2019بتمهيدي ماجستير دورة أكتوبر 

  )هندسة مرور االشارات(: بمادة مادة ) هوائيات الميكروموجات ( -1        

 المتقدمة( ة( بمادة  )االتصاالت البصريمادة )التشتت الكهرومغناطيسي  -2        

 وذل  في الفصل الدراسي الثاني
 على االستبدال.بالموافقة  م8/3/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  أوصي المجلسقد و

 . جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطليب بشيأن  واالتصياالت الكهربييةد/ رئييس مجليس  قسيم هندسية اإللكترونييات 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 10-7)

المقييد ة بتمهييدي  -يرعبيدالحليم محميد اييوب المرشد األكاديمي على الطالبة / عب -المقدم من السيد أ.د/ فنحى السيد عبد السميس

 -:ةاستبدال المواد التالي ليع م للموافقة2020ماجستير دورة يناير 

  (التطبيقات المتقدمة للنبائط الصوتية): بمادة الحديثة ( ةمادة ) نظم التشفير الحماي -1        

 (بلورات النانو الضوئية وخصائصهابمادة  )مادة )المعالجات التوافقية لإلشارات وتطبيقاته  (  -2        

 وذل  في الفصل الدراسي االول.    
 على االستبدال.بالموافقة  م8/3/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  أوصي المجلسقد و

 . جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطليب بشيأن  واالتصياالت الكهربييةد/ رئييس مجليس  قسيم هندسية اإللكترونييات 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 11-7)

المقييدة  -امنية محمود ابو السعود محمد الشلل  المرشد األكاديمي على الطالبة / -المقدم من السيد أ.د/ منى محمد صبري شقير

 -:ةاستبدال المواد التالي ليع م للموافقة2019تمهيدي ماجستير دورة أكتوبر 

  )هندسه مرور االشارات(: بمادة مادة ) دوائر االتصاالت المتقدمة ( -1           

       

 ة المتقدمة ()نظم االتصاالت االحصائية ( بمادة )االتصاالت البصري  -2

 وذل  في الفصل الدراسي الثاني
 على االستبدال.بالموافقة  م8/3/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  أوصي المجلسقد و

 . جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
الطليب بشيأن  واالتصياالت الكهربيية د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية اإللكترونييات0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12-7)

المقييدة  بتمهييدي  -المرشد األكاديمي على الطالبة / سمية عبد العظييم الفيشياوي  -المقدم من السيد أ.د/ معوض ابراهيم معوض

 -:ةاستبدال المواد التالي ليع م للموافقة2019دكتوراه دورة أكتوبر 

  )تحليل وتصميم دوائر االتصاالت(: بمادة والطبية (مادة ) دراسة اداء االجهزة الحيوية  -1        

 وذل  في الفصل الدراسي الثاني         
 على االستبدال.بالموافقة  م8/3/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  أوصي المجلسقد و

 . جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطليب بشيأن  واالتصياالت الكهربييةد/ رئييس مجليس  قسيم هندسية اإللكترونييات 0أبخصوص الخطاب الوارد من السيد ( 13-7)

فيذ  اتتذذار سذيااتعا تذ   بالذذ  تل ذد بالقسيم بشيان الطليب االسيتاذ المسياع –المقدم من الدكتورة / هند عبد العظيم ملهط 
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تمعياي ماجيستير ومااة )تلبيقذات الشذبكات العصذبية فذ  –تاريس مااة )التلبيقات المتقامة ل شبكات العصبية( 
 . بعاا م  المقررات ف  مرح ة البكالوريوس انظم االتصاالت ( تمعياي اكتوراه وذلك النشغالع

م بالموافقيية علييى االعتييذار واسييناد تييدريس المييادتين للييدكتور / محمييد 8/3/2020سييته المنعقييدة بتيياريخ المجلييس بجلأوصييي قييد و

 ريحان امام المليجي .

 . جاء بتوصية مجلس القسم ما يلءا عبنااعتذار سيادتها توصي اللجنة بالموافقة  -القـــرار :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا

 

( بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علي ما جاء بتوصية 1-7)

تخصص في العلوم الهندسية  دكتور الفلسفةدرجة  – منير البرعي عيسىيوسف محمد لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس/ 

وعلوم الحاسبات.هندسة   

 "اطار عمل جديد لتحسين معالجة البيانات الضخمة لخدمات الرعاية الصحية"       -في موضوع:

“A Novel Framework to Enhance Biodata Processing for Healthcare Services” 

في  دكتور الفلسفةبالموافقة علي منح المهندس المذكور درجة  م8/3/2020المنعقدة بتاريخ جلس بجلسته وقد أوصى الم 

 . وعلوم الحاسباتالعلوم الهندسية تخصص هندسة 

تخصيص  فيي اليدكتوراهالميذكور درجية  المهنيدس جياء بتوصيية مجليس القسيم بمينح توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القيرار:
 اسباتوعلوم الحهندسة 

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

الطلب المقدم  بشأن الموافقة عليهندسة وعلوم الحاسبات قسم الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس بخصوص الخطاب ( 2-7) 

لجنة الحكم بشأن تشكيل  -شيماء محمد محمود ابو خضرة  / ةف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسمن  لجنة االشرا

.ةالمذكور ةلرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسوالمناقشة   

-تحت عنوان:           

 "التكوين المادي االمثل لمعالجات التشفير في المنحنيات البيضاوية للكروت الذكية" 

" Optimal Hardware ECCP Implementation for Smart Devices" 

  -تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علي م8/3/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته 

 اشرف بهجات السيسي/ دأ.  1
 

 )محكم خارجي ( المنوفيةجامعة – والمعلوماتالحاسبات كلية ب استاذ

 (من داخل القسم) المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكليةوعلوم الحاسبات بقسم هندسة استاذ  س على عطيهجمال محرو د/أ. 2

 )عن لجنة االشراف( المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكليةوعلوم الحاسبات  استاذ متفر  بقسم هندسة نبيل عبد الواحد اسماعيلأ.د/  3

للرسيالة الخاصية بالمهندسية لجنة الحكم والمناقشية  بتشكيل جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي ما توصي اللجنة -القـــرار :

 ة.المذكور
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 الخياص الشيامل االمتحيان لجنية تقريير  بشيان وعلوم الحاسبات هندسة قسم مجلس رئيس/ د0أ السيد من دالوار الخطاب بخصوص( 3-7)

 -:من اللجنة وشكلتبالقسم  الهندسية العلوم في الفلسفة دكتور لدرجة المسجل – بسام وصفى خميس محمد/  بالمهندس

 شمس نجامعة عي –الهندسة  ةأستاذ بكلي احمد حسن محمد /  د.أ 1

 ةجامعة المنوفي – الهندسة بكلية الكهربية واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم ذأستا منى محمد صبري شقير  أ.د / 2

 جامعة المنوفية–الهندسة االلكترونية  ةكلي–الحاسبات  مهندسة وعلو بقسم أستاذ /ايمن السيد احمد السيد عميرةد.أ 3

جامعة المنوفية–الهندسة االلكترونية  ةكلي–ندسة وعلوم الحاسباته بقسم أستاذ / جمال محروس على عطيةدأ. 4  

جامعة –الهندسة االلكترونية  ةكلي–وعلوم الحاسبات ةبقسم هندس مساعد أستاذ احمد مصطفى المحلوي د 5

  المنوفية

ما جاء بتقرير لجنة باعتماد االمتحان الشامل والموافقة على   م3/2020/ 8 وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ

.االمتحان الشامل باجتياز ونجاح المهندس المذكور  

للمهنيدس  شياملتشيكيل لجنية امتحيان  توصى اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على -: -: القـــرار

 .إليه اإلشارةبنفس التشكيل المقترح الوارد من القسم والسابق  المذكور

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

الطليب المقيدم مين الطاليب/  نشيأوعليوم الحاسيبات  بهندسية د/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 4-7)

وعليوم الحاسيبات دورة ينياير بقسيم هندسية  قييد لدرجية دكتيور الفلسيفة فيي العليوم الهندسييةالم –هاني هاشيم احميد ابيو العنيين 

  م و ذل  نظراا لمرض والده.2020-2019م  بالموافقة على إيقاف قيده بالدراسات العليا عن العام الجامعي 2016

و ذلي  نظيراا لميرض  الميذكورلطاليب إيقياف قييد ا عليي بالموافقية م8/3/2020المنعقيدة بتياريخ  بجلسيته وقد أوصي المجليس

 والده.

بالدراسيات العلييا عين  الميذكور بقيد الطاليإيقاف توصى اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على  -القرار:

 .م و ذل  نظراا لمرض والده2020-2019العام الجامعي 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

النصف سنوي للسادة رير التق بشانوعلوم الحاسبات د/ رئيس مجلس قسم هندسة 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 5-7)

 -واسمه : لدرجة الدكتوراه المشرفين على الطالب المسجل

 العظيم غزيه        م/ احمد محمد عبد 

النصييف سيينوي ميين السييادة رير بييالتقمييا جيياء  علييي بالموافقيية م8/3/2020المنعقييدة بتيياريخ  بجلسييته وقييد أوصييي المجلييس

  0 المشرفين 

النصف سنوي من السادة رير بالتقما جاء  علي توصى اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة -القـــرار :

  0  المشرفين
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 موضوعات قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم    ـ:رابعا

بشأن الموافقة علي ما جاء  الصناعية والتحكمااللكترونيات  قسم هندسة مجلس بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس( 1-7)

 الهندسية العلوم فيدكتور الفلسفة  درجة  –عبد العزيز على عبد العزيز عبد ربه خاطر / بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.الصناعية والتحكمهندسة االلكترونيات تخصص   

 "ء للحاكمات الذكية اعتمادا على نهج تعلم االلة تحسين االدا "       -:في موضوع      

“Improving the Performance of Intelligent Controllers Based on Machine Learning 

Approach ” 

العلوم في دكتور الفلسفة المذكور درجة  بالموافقة علي منح المهندس م8/3/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

. الصناعية والتحكمهندسة االلكترونيات سية تخصص الهند  

العليوم الهندسيية فيي  اليدكتوراهالميذكور درجية  المهنيدس جاء بتوصية مجليس القسيم بمينح توصي اللجنة بالموافقة علي ما -:القرار

 الصناعية والتحكمتخصص هندسة اإللكترونيات 

بشأن الموافقة علي  الصناعية والتحكمهندسة االلكترونيات م قس د/ رئيس مجلس0د من السيد أبخصوص الخطاب الوار  (2-7)

هندسة بقسم الماجستير لدرجة والمقيد  -محمد على عبد الفتاح الجيار  للمهندس / الماجستيررسالة بتسجيل خطة البحث الخاصة 

( يحق له التسجيل . 3.78)مواد 6النهائي لمتوسط م والمعدل التراكمي 2018 أكتوبردورة  الصناعية والتحكمااللكترونيات   

"استراتيجية التحكم الثانوي الموزع في الشبكات الميكروية ذات التيار المستمر  "            -:في موضوع   

" Distributed Secondary Control Strategy for DC Micro grids " 

   -تحت إشراف :

 

1 

 

 مأ.د/ بلل أحمد أبو ظل

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية الصناعية والتحكملكترونيات اال هندسة ممتفر  بقس أستاذ

 

2 

 

 د/عصام نبيل أحمد عبد العزبز 

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية الصناعية والتحكمااللكترونيات  ندسةه بقسممدرس 

3  

 د/ أمجد سيد عبدالمجيد

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية ة والتحكمالصناعيااللكترونيات  ندسةه بقسممدرس 

 

 .ربالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكو م8/3/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 
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 .المذكور علي التسجيل للمهندسبالموافقة  جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القرار:

اإللكترونيييات الصييناعية والييتحكم بشييأن د/ رئيييس مجلييس  قسييم هندسيية 0خطيياب الييوارد ميين السيييد أبخصييوص ال (3-7)

م للموافقية عليي 2019المقيد بتمهيدي دكتوراه دورة اكتوبر   –الطالب/ عمرو محمود امين ابو سالم  المقدم من الطلب

الثاني للخطة الدراسية للعيام الجيامعي حذف مقرر )موضوعات مختارة في االلكترونيات الصناعية( من الفصل الدراسي 

 م.2019/2020

عليييي حيييذف مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقيييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020االلكترونيات الصناعية( من الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم لموافقية عليي مياتوصيي اللجنية با -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اإللكترونيييات الصييناعية والييتحكم بشييأن د/ رئيييس مجلييس  قسييم هندسيية 0بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ (4-7)

م للموافقية عليي 2019المقيد بتمهيدي دكتوراه دورة اكتوبر   –الطالب/ عمرو محمود امين ابو سالم  المقدم من الطلب

( اليييى الفصيييل الدراسيييي الثييياني للخطييية الدراسيييية للعيييام الجيييامعي تاضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي الروبوتيييا

 م.2019/2020

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020الروبوتات( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم ي اللجنة بالموافقة عليي مياتوص -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 

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

اإللكترونيييات الصييناعية والييتحكم بشييأن د/ رئيييس مجلييس  قسييم هندسيية 0بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ (5-7)

م للموافقية عليي 2019المقيد بتمهييدي دكتيوراه دورة اكتيوبر   –الطالب/ مصطفى يوسف احمد سلم  المقدم من الطلب

 م.2019/2020لفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي حذف مقرر )التحكم المتين( من ا

علييي حييذف مقييرر )الييتحكم المتييين( ميين الفصييل بالموافقيية  م8/3/2020المنعقييدة بتيياريخ  أوصييى المجلييس بجلسييته وقييد

 م.2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم اتوصيي اللجنية بالموافقية عليي مي -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اإللكترونيييات الصييناعية والييتحكم بشييأن د/ رئيييس مجلييس  قسييم هندسيية 0بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ (6-7)

م للموافقية عليي 2019المقيد بتمهييدي دكتيوراه دورة اكتيوبر   –الطالب/ مصطفى يوسف احمد سلم  المقدم من الطلب

الفصييل الدراسييي الثيياني للخطيية الدراسييية للعييام  اضييافة مقييرر )موضييوعات مختييارة فييي االلكترونيييات الصييناعية( الييى

 م.2019/2020الجامعي 
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عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020االلكترونيات الصناعية( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -: القـــرار  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 
 

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

اإللكترونيييات الصييناعية والييتحكم بشييأن د/ رئيييس مجلييس  قسييم هندسيية 0بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ (7-7)

م للموافقية عليي 2020المقيد بتمهيدي دكتوراه دورة يناير   –الطالب/ محمد الحسيني محمد المليجي  المقدم من الطلب

 م.2019/2020ين( من الفصل الدراسي االول للخطة الدراسية للعام الجامعي حذف مقرر )التحكم المت

علييي حييذف مقييرر )الييتحكم المتييين( ميين الفصييل بالموافقيية  م8/3/2020المنعقييدة بتيياريخ  أوصييى المجلييس بجلسييته وقييد

 م.2019/2020الدراسي االول للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم عليي ميا توصيي اللجنية بالموافقية -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اإللكترونيييات الصييناعية والييتحكم بشييأن د/ رئيييس مجلييس  قسييم هندسيية 0بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ (8-7)

م للموافقية عليي 2020المقيد بتمهيدي دكتوراه دورة يناير   –الطالب/ محمد الحسيني محمد المليجي  المقدم من الطلب

ناعية( الييى الفصييل الدراسييي االول للخطيية الدراسييية للعييام اضييافة مقييرر )موضييوعات مختييارة فييي االلكترونيييات الصيي

 م.2019/2020الجامعي 

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020االلكترونيات الصناعية( الى الفصل الدراسي االول للخطة الدراسية للعام الجامعي 

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -لقـــرار :ا  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 

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

اإللكترونيييات الصييناعية والييتحكم بشييأن د/ رئيييس مجلييس  قسييم هندسيية 0بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السيييد أ (9-7)

م 2019المقيييدة بتمهيييدي ماجسييتير دورة اكتييوبر   –الطالبيية/ أميياني فتحييي ابييراهيم شييرف الييدين  المقييدم ميين الطلييب

)التحكم في العمليات العشوائية( من الفصيل الدراسيي الثياني للخطية الدراسيية للعيام الجيامعي  للموافقة علي حذف مقرر

 م.2019/2020

عليي حيذف مقيرر )اليتحكم فيي العملييات العشيوائية( بالموافقية  م8/3/2020المنعقدة بتياريخ  أوصى المجلس بجلسته وقد

 م.2019/2020من الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 
 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        ى االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الكلية حاصلة عل

م(                                                                                                    3/7/2016)االعتماد في   

 

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (10-7)

م 2019المقيييدة بتمهيييدي ماجسييتير دورة اكتييوبر   –الطالبيية/ أميياني فتحييي ابييراهيم شييرف الييدين  المقييدم ميين الطلييب

( الييى الفصييل الدراسييي الثيياني للخطيية الدراسييية للعييام تة علييي اضييافة مقييرر )موضييوعات مختييارة فييي الروبوتيياللموافقيي

 م.2019/2020الجامعي 

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020الروبوتات( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020للعام الجامعي الدراسي الثاني للخطة الدراسية 
 

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

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (11-7)

م للموافقية عليي 2019المقيدة بتمهيدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –الطالبة/ نورهان سليم سالم محمد  المقدم من لطلبا

حيييذف مقيييرر )اليييتحكم باسيييتخدام الشيييبكات العصيييبية( مييين الفصيييل الدراسيييي الثييياني للخطييية الدراسيييية للعيييام الجيييامعي 

 م.2019/2020

علييي حييذف مقييرر )الييتحكم باسييتخدام الشييبكات بالموافقيية  م8/3/2020المنعقييدة بتيياريخ  أوصييى المجلييس بجلسييته وقييد

 م.2019/2020العصبية( من الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020خطة الدراسية للعام الجامعي الدراسي الثاني لل
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اليتحكم بشيأن اإللكترونييات الصيناعية ود/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (12-7)

م للموافقية عليي 2019المقيدة بتمهيدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –الطالبة/ نورهان سليم سالم محمد  المقدم من الطلب

اضييافة مقييرر )موضييوعات مختييارة فييي الميكاترونيييات( الييى الفصييل الدراسييي الثيياني للخطيية الدراسييية للعييام الجييامعي 

 م.2019/2020

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020قييدة بتييياريخ المنع أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020الميكاترونيات( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

لفصيل اليى ا ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 

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

إللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن اد/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (13-7)

م للموافقية عليي 2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –الطالبة/ منه هللا حسين احميد نيدا  المقدم من الطلب

حيييذف مقيييرر )اليييتحكم باسيييتخدام المنطيييق الهلميييي( مييين الفصيييل الدراسيييي الثييياني للخطييية الدراسيييية للعيييام الجيييامعي 

 م.2019/2020
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علي حذف مقرر )التحكم باستخدام المنطيق الهلميي( بالموافقة  م8/3/2020المنعقدة بتاريخ  المجلس بجلستهأوصى  وقد

 م.2019/2020من الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قبحيذف المقيرر السيا علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن قسيم هندسية  د/ رئييس مجليس 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (14-7)

م للموافقية عليي 2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر  –الطالبة/ منيه هللا حسيين احميد نيدا  المقدم من الطلب

( اليييى الفصيييل الدراسيييي الثييياني للخطييية الدراسيييية للعيييام الجيييامعي تاضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي الروبوتيييا

 .م2019/2020

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020الروبوتات( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

اليى الفصيل  ذكيره قة المقيرر السياباضياف علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 

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

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (15-7)

م للموافقية عليي 2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –الطالبة/ منه هللا حسين احميد نيدا  المقدم من الطلب

جيييامعي حيييذف مقيييرر )اليييتحكم باسيييتخدام الشيييبكات العصيييبية( مييين الفصيييل الدراسيييي الثييياني للخطييية الدراسيييية للعيييام ال

 م.2019/2020

علييي حييذف مقييرر )الييتحكم باسييتخدام الشييبكات بالموافقيية  م8/3/2020المنعقييدة بتيياريخ  أوصييى المجلييس بجلسييته وقييد

 م.2019/2020العصبية( من الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييالموافقية ب جياء بتوصيية مجليس القسيم توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0ارد مين السييد أبخصوص الخطاب اليو (16-7)

م للموافقية عليي 2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر  –الطالبة/ منيه هللا حسيين احميد نيدا  المقدم من الطلب

لدراسييية للعييام الجييامعي اضييافة مقييرر )موضييوعات مختييارة فييي الميكاترونيييات( الييى الفصييل الدراسييي الثيياني للخطيية ا

 م.2019/2020

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020الميكاترونيات( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  بتوصيية مجليس القسيمجياء  توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (17-7)

م للموافقية 2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –الطالبة/ االء جمال عبد هللا عبد الفتياح  المقدم من الطلب

الفصيل الدراسيي الثياني للخطية الدراسيية للعيام الجيامعي  علي حذف مقرر )اليتحكم بالحاسيبات فيي اليزمن الحقيقيي( مين

 م.2019/2020

علييي حييذف مقييرر )الييتحكم بالحاسييبات فييي الييزمن بالموافقيية  م8/3/2020المنعقييدة بتيياريخ  أوصييى المجلييس بجلسييته وقييد

 م.2019/2020الحقيقي( من الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم اللجنية بالموافقية عليي مياتوصيي  -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (18-7)

م للموافقية 2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر  –الطالبة/ االء جميال عبيد هللا عبيد الفتياح  المقدم من الطلب

ارة في الميكاترونيات( اليى الفصيل الدراسيي الثياني للخطية الدراسيية للعيام الجيامعي علي اضافة مقرر )موضوعات مخت

 م.2019/2020

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020الميكاترونيات( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 

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

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (19-7)

قية م للمواف2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –الطالبة/ االء جمال عبد هللا عبد الفتياح  المقدم من الطلب

علي حذف مقرر )موضوعات مختيارة فيي االلكترونييات الصيناعية( مين الفصيل الدراسيي الثياني للخطية الدراسيية للعيام 

 م.2019/2020الجامعي 

عليييي حيييذف مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقيييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020ثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي االلكترونيات الصناعية( من الفصل الدراسي ال

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (20-7)

م للموافقية 2019ييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر المقييدة بتمه –الطالبة/ االء جميال عبيد هللا عبيد الفتياح  المقدم من الطلب

علييي اضييافة مقييرر )موضييوعات مختييارة فييي الروبوتييات( الييى الفصييل الدراسييي الثيياني للخطيية الدراسييية للعييام الجييامعي 

 م.2019/2020
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عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020ى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي الروبوتات( ال

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 

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

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (21-7)

م 2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –حميد نصير الطالبية/ روان محميود عبيد الحمييد ا المقيدم مين الطلب

 م.2019/2020للموافقة علي حذف مقرر )النظم الخطية( من الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

سي علي حذف مقرر )النظم الخطية( من الفصل الدرابالموافقة  م8/3/2020المنعقدة بتياريخ  أوصى المجلس بجلسته وقد

 م.2019/2020الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (22-7)

م 2019ة بتمهيييدي ماجسييتير دورة اكتييوبر المقيييد –الطالبيية/ روان محمييود عبييد الحميييد احمييد نصيير  المقييدم ميين الطلييب

للموافقيية علييي اضييافة مقييرر )موضييوعات مختييارة فييي الروبوتييات( الييى الفصييل الدراسييي الثيياني للخطيية الدراسييية للعييام 

 م.2019/2020الجامعي 

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020ات( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي الروبوت

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 

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

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (23-7)

م 2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –حمييد احميد نصير الطالبية/ روان محميود عبيد ال المقيدم مين الطلب

للموافقة علي حذف مقرر )اليتحكم بالحاسيبات فيي اليزمن الحقيقيي( مين الفصيل الدراسيي الثياني للخطية الدراسيية للعيام 

 م.2019/2020الجامعي 

لييتحكم بالحاسييبات فييي الييزمن علييي حييذف مقييرر )ابالموافقيية  م8/3/2020المنعقييدة بتيياريخ  أوصييى المجلييس بجلسييته وقييد

 م.2019/2020الحقيقي( من الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (24-7)

م 2019المقيييدة بتمهيييدي ماجسييتير دورة اكتييوبر  –الطالبيية/ روان محمييود عبييد الحميييد احمييد نصيير  المقييدم ميين الطلييب

للموافقة علي اضافة مقرر )موضوعات مختارة في الميكاترونييات( اليى الفصيل الدراسيي الثياني للخطية الدراسيية للعيام 

 م.2019/2020الجامعي 

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020الميكاترونيات( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020للخطة الدراسية للعام الجامعي الدراسي الثاني 
 

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

واليتحكم بشيأن  اإللكترونييات الصيناعيةد/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (25-7)

م للموافقية 2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –الطالبية/ ايية فتحيي عبيد السيميس طلبية  المقدم مين الطلب

علي حذف مقرر )اليتحكم بالحاسيبات فيي اليزمن الحقيقيي( مين الفصيل الدراسيي الثياني للخطية الدراسيية للعيام الجيامعي 

 م.2019/2020

علييي حييذف مقييرر )الييتحكم بالحاسييبات فييي الييزمن بالموافقيية  م8/3/2020لمنعقييدة بتيياريخ ا أوصييى المجلييس بجلسييته وقييد

 م.2019/2020الحقيقي( من الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

لفصيل مين ا ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

إللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن اد/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (26-7)

م للموافقة عليي 2019المقيدة بتمهيدي ماجستير دورة اكتوبر  –الطالبة/ اية فتحي عبد السميس طلبة  المقدم من الطلب

اضييافة مقييرر )موضييوعات مختييارة فييي الميكاترونيييات( الييى الفصييل الدراسييي الثيياني للخطيية الدراسييية للعييام الجييامعي 

 م.2019/2020

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020الميكاترونيات( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

اليى الفصيل  ذكيره قالمقيرر السياباضيافة  علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 

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

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن / رئييس مجليس  قسيم هندسية د0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (27-7)

م للموافقية 2019المقييدة بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –الطالبية/ ايية فتحيي عبيد السيميس طلبية  المقدم مين الطلب

للعيام علي حذف مقرر )موضوعات مختيارة فيي االلكترونييات الصيناعية( مين الفصيل الدراسيي الثياني للخطية الدراسيية 

 م.2019/2020الجامعي 
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عليييي حيييذف مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقيييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020االلكترونيات الصناعية( من الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

مين الفصيل  ذكيره قحيذف المقيرر السياب علييبالموافقية  صيية مجليس القسيمجياء بتو توصيي اللجنية بالموافقية عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (28-7)

م للموافقة عليي 2019المقيدة بتمهيدي ماجستير دورة اكتوبر  –الطالبة/ اية فتحي عبد السميس طلبة  المقدم من الطلب

الثييياني للخطييية الدراسيييية للعيييام الجيييامعي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي الروبوتيييات( اليييى الفصيييل الدراسيييي 

 م.2019/2020

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020الروبوتات( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم ليي مياتوصي اللجنة بالموافقة ع -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 

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

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (29-7)

م للموافقية عليي 2019المقييد بتمهييدي ماجسيتير دورة اكتيوبر   –الطاليب/ احميد محميد عبياس اميين  المقدم من الطلب

 م.2019/2020ثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي حذف مقرر )الروبوتات المتحركة( من الفصل الدراسي ال

علي حذف مقيرر )الروبوتيات المتحركية( مين الفصيل بالموافقة  م8/3/2020المنعقدة بتاريخ  أوصى المجلس بجلسته وقد

 م.2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 

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

اإللكترونييات الصيناعية واليتحكم بشيأن د/ رئييس مجليس  قسيم هندسية 0بخصوص الخطاب اليوارد مين السييد أ (30-7)

م للموافقية عليي 2019ماجسيتير دورة اكتيوبر المقييد بتمهييدي   –الطاليب/ احميد محميد عبياس اميين  المقدم من الطلب

اضييافة مقييرر )موضييوعات مختييارة فييي الميكاترونيييات( الييى الفصييل الدراسييي الثيياني للخطيية الدراسييية للعييام الجييامعي 

 م.2019/2020

عليييي اضيييافة مقيييرر )موضيييوعات مختيييارة فيييي بالموافقييية  م8/3/2020المنعقييدة بتييياريخ  أوصيييى المجليييس بجلسيييته وقيييد

 م.2019/2020( الى الفصل الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي الميكاترونيات

اليى الفصيل  ذكيره قاضيافة المقيرر السياب علييبالموافقية  جياء بتوصيية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة عليي ميا -القـــرار :  

 م2019/2020الدراسي الثاني للخطة الدراسية للعام الجامعي 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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بشيأن الطليب د/ رئيس مجلس  قسم هندسة االلكترونييات واالتصياالت الكهربيية 0الخطاب الوارد من السيد أبخصوص (  7- 31)

والء محميد شيعيب السييد وذلي  لرفيس اسيم السييد أ.د / عبيد / ةالخاصية بالمهندسيلدكتوراه علي رسالة ا لجنة اإلشرافالمقدم من 

لتصيبح لجنية اإلشيراف وذل  نظرا لصيعوبة التواصيل معيه  -علي رسالة الدكتوراه  لجنة اإلشراف الوهاب محمد عمار اتوش من

  -كالتالي :

المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية الصناعية والتحكمكترونيات االل هندسة ممتفر  بقس أستاذ عبد العظيم صبيح ابراهيمد/ أ. 1  

المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية الصناعية والتحكمااللكترونيات  هندسة مبقسمدرس  د / سامح عبد الحليم محمد 2  

رفس اسيم  عليبالموافقة  توصية مجلس القسمجاء ب علي مابالموافقة  م8/3/2020المنعقدة بتاريخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 سيادته

عليي  لجنية اإلشيراف رفيس اسيم سييادته مين علييبالموافقة  جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار : 

 بالمهندسة المذكورة وذل  نظرا لصعوبة التواصل معه ةرسالة الدكتوراه الخاص

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

 الهندسية والرياضياتقسم الفيزيقا موضوعات  -:خامسا االمتحان 

الشيامل  تقريير لجنية  بشيانالفيزيقا والرياضيات الهندسية   د/ رئيس مجلس قسم0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 1-7)

الفلسيفة فيي العليوم  رالميدرس المسياعد بالقسيم والمسيجل لدرجية دكتيو -الخاصة بالمهندس/ محمد ثروت محمد عطييه 
  -األساسية الهندسية بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية وشكلت اللجنة من:

 
نهاب جامعة كلية العلوم ––  لمتفرالجوامد ا ءفيزيا أستاذ مبرو  كامل المنسي/  د.أ 1  

–الهندسة االلكترونية  ةكلي – الهندسية والرياضيات الفيزيقا بقسم   لمتفرالجوامد ا ءفيزيا أستاذ / سناء محمود الربيعي دأ. 2

 جامعة المنوفية

ةنوفيالم جامعة–االلكترونية الهندسة بكلية الكهربية واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم أستاذ فتحي السيد عبدالسميس    /د.أ 3  

جامعة –الهندسة االلكترونية  ةكلي– الهندسية والرياضيات الفيزيقا  بقسم الرياضيات  أستاذ رمضان عبدالحميد الشنواني/ د.أ 4

 المنوفية

–الهندسة االلكترونية  ةكلي- الهندسية والرياضيات الفيزيقا  بقسم فيزياء الجوامد مساعد أستاذ أحمد محمد أبوعرايس/ د 5

نوفيةجامعة الم  

م بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشامل باجتياز 8/3/2020وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 ونجاح المهندس المذكور.

ح ميا جياء بتقريير لجنية االمتحيان الشيامل باجتيياز ونجياطبقياا ل جاء بتوصية مجليس القسيم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :  

 .المهندس المذكور

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

 موضوعات منظمة للعمل بالدراسات العليا:     سادسا
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كلية و المتضمنة الخطاب الوارد إدارة الدراسات العليا بالالسيد األستاذ / مدير  ( بخصوص المذكرة المقدمة من1-7)

من اإلدارة العامة للدراسات العليا و البحوث بالجامعة بطلب موافاتهم بموافقة مجلس الكلية بقيمة دعم البحوث للطلب 

م حتى يتسنى لهم عرض الموضوع 2020/2021دكتوراه (للعام الجامعي  –ماجستير  -المقيدين و المسجلين) دبلوم

 العليا والبحوث و مجلس الجامعة.على مجلس الدراسات 

 على النحو التالي: ثوقد ارتأت الإدارة زيادة قيمة دعم البحو

 ) سبعمائة جنيهاا( دكتوراه700) خمسمائة جنيهاا( ماجستير   @    500) مائتين وخمسون جنيهاا( دبلوم  @  250

 -دعم البحوث كالتالي:إجمالي بتصبح القيمة الخاصة و 

 جنيها2287.25دبلوم     :   

 جنيها3287.25ماجستير  :  

 جنيها 3887.25دكتوراه   :  

م وعلى أن يتم مخاطبة الجامعة 2020/2021 الجامعي العام من اعتبارا  (  المسجلين –الجدد ) المقيدين  الطلابعلى أن تسرى هذه الزيادة على 

 بالقيمة النهائية بعد الاعتماد من مجلس الكلية .

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

 ما يستجد من اعمال -: بعا سا

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية موضوعات

د/ رئيس مجلس  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة 0السيد أبخصوص الخطاب الوارد من  (1-7)

العلوم الهندسية بقسم  الماجيستير فيلدرجة د المقي -/ مينا وجيه لمعي حنامهندس الرسالة بعلي تسجيل خطة البحث الخاصة 

(  ويحق له 2.47ستة  مواد )لمتوسط  النهائي لتراكميم والمعدل ا2015اكتوبر هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة

   التسجيل. 

 " بروتوكوالت مقترحة لشبكات التحسس لجسم االنسان   "       -:في موضوع 

"Proposed Protocols for Body Sensor Networks "                                    

   -تحت إشراف :

 جامعية -اإللكترونيية الهندسية بكليية الكهربيـــــيـة واالتصياالت االلكترونييات هندسة بقسم اذأست منى محمد صبري شقيرد/ أ. 1
 المنوفية

احمييييد عبييييد العزيييييز عبييييد / د 2
 الرحمن سالم 

 جامعية -اإللكترونيية الهندسية بكليية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم مدرس
  المنوفية

 المذكور م بالموافقة علي التسجيل للمهندس8/3/2020المنعقدة بتاريخوقد أوصي المجلس بجلسته 

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

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

د/ رئيس مجلس  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة 0خصوص الخطاب الوارد من السيد أب( 2-7)

العلوم  الماجيستير فيلدرجة د المقي -/محمد على محمد ادريس عسلمهندس الرسالة بعلي تسجيل خطة البحث الخاصة 

ستة  مواد لمتوسط  النهائي م والمعدل التراكمي2017اكتوبر بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة الهندسية

(  ويحق له التسجيل. 2.95)    

  في تكنولوجيا الدليل الموجي ذو الفجوة "  فتصميم الهوائيات ودوائر الميكرووي "  -:في موضوع 

"Design and Antennas and Microwave Circuits in Gap   Waveguide Technology "       
                             

   -تحت إشراف :

 -اإللكترونيية الهندسية بكليية الكهربيـــــيـة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسممتفر    أستاذ صابر حلمى زين الديند/ أ. 1
 المنوفية جامعة

 -اإللكترونيية الهندسية بكليية الكهربيـــــيـة واالتصياالت االلكترونيات هندسة بقسممساعد  استاذ هند عبد العظيم ملهط / د 2
  المنوفية جامعة

 استاذ مساعد بقسم هندسة االتصاالت السلكية واللسلكية بالجامعة المصرية الروسية د/ شيماء مصطفى جابر  3
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 المذكور فقة علي التسجيل للمهندسم بالموا8/3/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ

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

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

 

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

 "وقد انتهي االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا"                                     

 

 

 وكيل الكلية                                                                           

 للدراسات العليا والبحوث                                                للعرض علي مجلس الكلية 

  د/ مني محمد صبري شقير(0)أ                                                                 

 

 
 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


