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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة رقم ( )68عن شهرٌونٌو4846م
 إنه فً ٌوم االحد الموافق  4846/5/ 48م وفً تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌابرئاسة 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 /اسامة فوزى زهران

عضوا

4

د /محمد السٌد عبد القادر

عضوا

6

د /محمد عبد الحمٌد الرشٌدي

عضوا

5

السٌد /طارق محمد عبد الحمٌد

عضوا

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

أوال  :المصـادقــات
المصادقة علً محضر الجلسة السابقة (التاسعة) المنعقدة بتارٌخ 4846/6/48م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /مروة محمد عبد الحمٌد عبد الباري -درجة الماجٌستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
الكهربٌة.

فً موضوع:

" تصمٌم وتحلٌل الهوائٌات المبنٌة على المٌاه السائلة "
""Design and Analysis of Water Based liquid Antenna

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/ 68م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجٌستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسة المذذكورة درجذة الماجسذتٌر فذً العلذوم الهندسذٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

( ) 68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  /محمد طارق إبراهٌم حوٌل – المسجل بالقسم بشأن تشكٌل
لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان:

"استخدام الشبكات العصبٌة المعتمدة على الدوال متعددة الحدود فً تحلٌل االشارات"

""Utilization of Polynomial Based Neural Networks in Signal Analysis
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /طه السٌد طه

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

4

أ.د /محمد الدسوقً على

استاذ بكلٌة الهندسة  -جامعة حلوان (خارجً )

8

أ.د /اسامة فوزى زهران

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة ( عن لجنة االشراف)

القـــرار

 -:توصذً اللجنذة بالموافقذة علذً مذا جذاء بتوصذٌة مجلذس القسذم بتشذكٌل لجنذة الحكذم والمناقشذة للمهنذدس المذذكور

بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  /خلٌل فتح هللا خلٌل مصطفى – المدرس المساعد بالقسم
بشأن تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان:

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

" Performance Enhancement of Underwater Acoustic Communication Systems Using Efficient
"Modulation Schemes
وقد اوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (عن لجنة االشراف)

4

أ.د /على حسن مصطفى

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

8

أ.د /معوض ابراهٌم دسوقً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (عن لجنة االشراف)

4

أ.د /علء عبد الفتاح الحفناوي

استاذ بمركز بحوث االلكترونٌات (خارجً)

القـــرار

 -:توصذً اللجنذة بالموافقذة علذً مذا جذاء بتوصذٌة مجلذس القسذم بتشذكٌل لجنذة الحكذم والمناقشذة للمهنذدس المذذكور

بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) 68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصذاالت الكهربٌذة بشذأن الموافقذة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهنذدس  /خالذد رمضذان محمذد علذى – المذدرس المسذاعد
بالقسم بشأن تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان:

"التعدٌل الكفء وتعوٌض االزاحة فً انظمة االتصاالت اللسلكٌة متعددة الحامل"

" Efficient Equalization and Carrier Frequency Offset Compensation in Multi"Carrier Wireless Communication Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /محمذذذد محمذذذذد عبذذذذد السذذذذلم
نصار

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

4

أ.د /معوض ابراهٌم دسوقً

أسذذذتاذ متفذذذرغ بقسذذذم هندسذذذة االلكترونٌذذذات واالتصذذذاالت الكهربٌـــــذذذـة بكلٌذذذة الهندسذذذة اإللكترونٌذذذة (عذذذن لجنذذذة
االشراف)

8

أ.د /شرٌف السٌد كشك

استاذ بكلٌة الهندسة  -جامعة المنصورة (خارجً )

القـــرار

 -:توصذً اللجنذة بالموافقذة علذً مذا جذاء بتوصذٌة مجلذس القسذم بتشذكٌل لجنذة الحكذم والمناقشذة للمهنذدس المذذكور

بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ) 68-6بخصوص 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 بالمهندس  /رضا سٌد احمد محمد عمار – المسجل بالقسم بشأن
تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان:

"تحسٌن جودة صور التربٌنات باستخدام فٌدٌو المناظٌر الصناعٌة"

""Quality Enhancement of Turbine Images Using Industrial Videoscope
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /عاطف السٌد ابو العزم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (عن لجنة االشراف)

4

أ.د /معوض ابراهٌم دسوقً

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

8

أ.د /حسن طاهر دره

استاذ بكلٌة الهندسة  -جامعة القاهرة (خارجً )

القـــرار

 -:توصذً اللجنذة بالموافقذة علذً مذا جذاء بتوصذٌة مجلذس القسذم بتشذكٌل لجنذة الحكذم والمناقشذة للمهنذدس المذذكور

بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً ما جاء بتوصٌة لجنة
الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /آٌات النبوي عبد الحى النحاس  -درجة الماجٌستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم

الحاسبات.

فً موضوع:

" تقٌٌم وتحسٌن اداء نماذج استرجاع النصوص العربٌة"

""Evaluation and Enhancement of Arabic Text Retrieval Models
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجٌستٌر فى
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على منح المهندسة المذكورة درجة الماجٌستٌر فى
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً منح
المهندس/احمد صبري عبد الخالق شلبً – المعٌد بالقسم درجة الماجٌستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم

الحاسبات.

فً موضوع:

"التعرف على قزحٌة العٌن آلمن انترنت االشٌاء "

" "Iris Recognition for Internet of Things Security
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجٌستٌر فى
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.

القـــرار

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

فى العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ) 68-8بخصوص الخطاب الوارد من السذٌد أ8د /رئذٌس مجلذس قسذم هندسذة وعلذوم الحاسذبات بشذأن الموافقذة علذً تسذجٌل خطذة
البحث الخاصة برسالة الماجٌستٌر الخاصة بالمهندسة  /زٌنب عصام الدٌن حسن الجوهري -والمقٌدة لدرجة الماجٌسذتٌر فذً العلذوم
الهندسذذٌة بقسذذم هندسذذة وعلذذوم الحاسذذبات دورة ٌنذذاٌر 4863م والمعذذدل التراكمذذً الجزئذذً لمتوسذذط نقذذاط اعلذذى اربذ مذذواد ()3.35
وٌحق لها التسجٌل وتستكمل .
فً موضوع -:

" تعلم االله بأداء عالً لتطبٌقات الزراعة الدقٌقة "

" "High Performance Machine Learning for Precision Agriculture Applications
تحت إشراف -:
 6أ.د  /نوال احمد راغب الفٌشاوي

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

 4د /محمد احمد عبد الحمٌد الرشٌدي

استاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

 8د /مروة عباس محمد رداد

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

( ) 68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة البحث
الخاصة برسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة  /سمر منصور محمود زاٌد -والمقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلذوم الهندسذٌة بقسذم
هندسة وعلوم الحاسبات دورة ٌناٌر 4869م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد ( )8.63وٌحق لها التسجٌل.
فً موضوع -:

" توظٌف التقنٌات الذكٌة لتطبٌقات التوائم الرقمٌة"

""Employment of Intelligent Techniques for Digital TWINS Applications
تحت إشراف -:
 6أ.د  /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

 4أ.د /جمال محروس على عطٌة

استاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

 8د /عز الدٌن بدوى جاد الرب حمدان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة على المد للطالبة /مروة
شكري عبد العظٌم محمد حٌث ان المدة القانونٌة قد انتهت فً 4848 /9 /88م ولم تحصل على درجة الماجٌستٌر .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/5/68م بالموافقة على المد المطلوب.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد المطلوب للطالبة المذكورة..

( )68-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسذة وعلذوم الحاسذبات بشذأن التقذارٌر النصذف سذنوٌة الخاصذة
بالسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه وعددهم ( 4طالب) وهم :ـ
 -6الطالبة  /شٌرٌن احمد على ابراهٌم البوز

 -4الطالبة  /شٌماء محمد هانً على قندٌل

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/5/68م باعتماد ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم باعتماد ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلذس قسذم هندسذة وعلذوم الحاسذبات بشذأن التقرٌذر النصذف السذنوٌة الخاصذة
بالسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجٌستٌر وعددهم ( 4طالب) وهم ؛-
 -6الطالبة  /آٌات النبوي عبد الحى النحاس

 -4الطالبة  /عل حافظ عبد الجواد ٌونس

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/5/ 68م باعتماد ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم باعتماد ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعا:ـ موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم
( ) 68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلذس قسذم هندسذة االلكترونٌذات الصذناعٌة والذتحكم بشذأن الموافقذة علذً
تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  /محمد الحسٌنً محمد الملٌجً -والمقٌد لدرجذة دكتذور الفلسذفة فذً
العلذذوم الهندسذذٌة بقسذذم هندسذذة االلكترونٌذذات الصذذناعٌة والذذتحكم دورة ٌنذذاٌر4848م والمعذذدل التراكمذذً النهذذائً لمتوسذذط سذذتة مذذواد
( )8.56وٌحق له التسجٌل.
فً موضوع -:

"تطوٌر حاكمات كسرٌة الرتبة قائمة على تعلم االلة للنظم اللخطٌة"

Development of Machine Learning – Based Fractional Order Controllers for
"Nonlinear Systems
تحت إشراف -:
 6أ.د  /بلل احمد ابوظلم

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

 4د /طارق احمد محمود

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

 8د /رافت السٌد شلبً

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م والممتدة الى 4846/5/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

القـــرار

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

--------------------------------------------------------------- ----------------------------------------( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسذم هندسذة اإللكترونٌذات الصذناعٌة والذتحكم بشذأن الموافقذة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /طارق رجب امٌن خلٌفة  -درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسذٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم..

فً موضوع:

" تطوٌر حاكمات غٌمٌة من النوع 4-لنظم التحكم الشبكٌة اللخطٌة"

"" Development of Type-2 Fuzzy Controllers for Nonlinear Networked Control Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م والممتدة الى 4846/5/66م بالموافقة علً منح المهندس
المذكور درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسذم بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة فذً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجٌستٌر الخاصة بالمهندسة /إسراء مصطفى غرٌب  -بشأن تشكٌل لجنة الحكم
والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.

تحت عنوان " - :تطوٌر متحكم من الدرجة الجزئٌة ذات الوض المنزلق لألنظمة اللخطٌة"
""Development of Fractional Order Sliding Mode Control for Nonlinear Systems
وقد اوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م والممتدة الى 4846/5/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /فاٌز فهمى جمعة

استاذ متفرغ – كلٌة الهندسة – جامعة المنصورة( خارجً)

4

أ.د /محمد مبروك شرف

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

8

أ.د/محمد عبد العظٌم البردٌنً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم  -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (عن لجنة االشراف)

4

د  /احمد محمد النجار

استاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم  -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة(عن لجنة االشراف)ذ

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علذً مذا جذاء بتوصذٌة مجلذس القسذم بتشذكٌل لجنذة الحكذم والمناقشذة للمهندسذة المذذكورة

بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً الطلب
المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجٌستٌر الخاصة بالمهندس /محمد ابراهٌم سلٌمان خمٌس – المعٌد بالقسم بشأن تشكٌل لجنة
الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور .

تحت عنوان -:

"تطوٌر حاكم تكراري ذكى ألنظمة التحكم اللخطٌة "

" "Development of Intelligent Repetitive Controller for Nonlinear Control Systems
وقد اوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م والممتدة الى4846/5/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /مجدى عبد الستار قطب

استاذ متفرغ – بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة(داخلى)

4

أ.د /عبد الفتاح محمود محمد

أستاذ بكلٌة الهندسة – الجامعة المصرٌة الٌابانٌة ( خارجً)

8

أ.د/محمد حمدي محمد السٌد

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم  -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (دعن لجنة االشراف)

القـــرار

 -:توصذً اللجنذة بالموافقذة علذً مذا جذاء بتوصذٌة مجلذس القسذم بتشذكٌل لجنذة الحكذم والمناقشذة للمهنذدس المذذكور

بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسذم هندسذة اإللكترونٌذات الصذناعٌة والذتحكم بشذأن الموافقذة
علذذً مذذا جذذاء بتوصذذٌة لجنذذة الحكذذم والمناقشذذة بمذذنح المهندسذذة /زٌنذذب زكرٌذذا القذذارح -درجذذة الماجٌسذذتٌر فذذً العلذذوم الهندسذذٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم..

فً موضوع :انظمة دمج صور متعددة المستشعرات"
""Multi- Sensors Image Fusion Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م والممتدة الى 4846/5/66م بالموافقة علً منح المهندسة درجة
الماجٌستٌرفً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

القـــرار

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

فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا  -:موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة
( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة البحث
الخاصة برسالة المهندسة  /بسمة مجدى احمد -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم االساسٌة الهندسٌة بالقسم دورة ٌناٌر 4848م
والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط خمسة مواد ( )8.64وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع  " -:الحلول العددٌة للمعادالت التكاملٌة الخطٌة الشاذة من النوع الثانً"
" "Numerical Solutions of Linear Singular Integral Equations of the Second Kind
تحت إشراف -:
 6أ.د /امٌل صبحى سعد شكر هللا

أستاذ متفرغ قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

 4أ.د /محمد سٌد محمد عبدالقادر

أستاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته العاشرة والمنعقدة بتارٌخ4846/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سادسا -:ما ٌستجد من اعمال
( )01-6بناء على موافقة مجلس الكلٌة بجلسته بتارٌخ االحد 4846/5/5م على مقترح انشاء مجموعات بحثٌة من باحثٌن ذوى
اختصاصات بٌنٌة متنوعة ومتكاملة الى جانب باحثٌن ناشئٌن وطلبة دراسات علٌا والذى ٌساعد على تنشٌط البحث العلمً بالكلٌة.
لذا نقدم لسٌادتكم المجموعة البحثٌة فً مجال-:

"تطبٌقات حوسبة الحافة والطب الحٌوي ومعالجة االشارات"
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" "Edge Computing ,Biomedical ,and Signal Processing Applications
كود المجموعة البحثية)EBS( :
واعضاء الفريق البحثي:

القـــرار

 -2أ.د  /فتحي السيد عبد السميع

 -0أ.د  /عاطف السيد ابو العزم
 -3د /نيرمين عبد الوهاب البهنساوى

 -4د /غادة محمد البنبي

 - 5د /وليد فؤاد الشافعي

 -6د /على إبراهيم صيام

 -:احٌطت اللجنة علما.

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

قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم-:
( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجٌستٌر الخاصة بالمهندسة /هند عبد الغفار نور الدٌن – المسجلة لدرجة
الماجٌستٌر فً العلوم الهندسٌة بالقسم (دورة اكتوبر  4868م ) بشأن الموافقة على تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة
الخاصة بالمهندسة المذكورة حٌث ان الرسالة اصبحت جاهزة وصالحة للمناقشة والحكم .

"االتصال بٌن الكمبٌوتر والدماغ "

تحت عنوان -:

"" Brain Computer interface
وقد اوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/5/68م والممتدة الى 4846/5/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /اشرف بهجات السٌسً

استاذ بكلٌة الحاسبات والمعلومات  -جامعة المنوفٌة ( خارجً)

4

أ.د /حمدي على احمد عوض

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

8

أ.د /محمد ابوزٌد البروانً

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم  -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة (عن لجنة االشراف)

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للمهندسة المذكورة

بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الحادٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للعرض علي مجلس الكلية

للدراسات العلٌا والبحوث
(أ8د /منً محمد صبري شقٌر)
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