
 

 

 

 

 
 امعــة المـنوفـٌةــج              

 ة االلكترونٌة بمنوفكلٌة الهندس
 مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering-Menouf 

Vice Dean’s Office 

Of Postgraduate Studies and Research 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

 48964  ، منوفةاإللكترونٌسة دكلٌة الهن 8558665/843فاكس:8556663/843ت:  
Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952  

Email : Shokair_1999@hotmail.com                        Prof : Mona Shokair                                                        
Mobile : 01000249437-01225039392         الكلية حبصلة على االعتوبد هي الهيئة القوهية لضوبى جودة التعلين

م(                                                                                                    3/7/6102)االعتوبد في   

 

 

م4846وٌلٌوشهر( عن 64رقم ) الجلسة ضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌامح  

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات  حادٌة عشرال م وفً تمام الساعة 3/4846/ 66 الموافقاالحد  إنه فً ٌوم -

لبحوث بمكتب سٌادتها وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا وا ـمنً محمد صبري شقٌرالعلٌا برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/ 

-من السادة األعضاء : كلا  وبحضور  

 عضوا  الربٌعًالسٌد محمود د/ 8أ 6

 عضوا حمدي علً أحمد عوضد/ 8أ 4

 عضوا اسامة فوزى زهران د/ أ. 8

 عضوا محمد السٌد عبد القادر د/ أ. 4

 عضوا  الرشٌديعبد الحمٌد د/ محمد  6

 عضوا  د الحمٌدطارق محمد عب السٌد/ 5

 د/ رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة 8السٌد أبدأ 
 

                                                                                                                            -وهً كاآلتً :
 

  تالمصـادقــاأوال : 

 م.46/6/4846المصادقة علً محضر الجلسة السابقة )الحادٌة عشر( المنعقدة بتارٌخ  

 قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  موضوعاتثانٌا : 

بشأن الموافقة  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 6-64)

 فًدكتور الفلسفة  درجة والمسجل ل–احمد محمد فوزى الصادق/ اء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسعلً ما ج

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة الهندسٌة بالقسم العلوم  

 "ضبط اداء االستشعار الطٌفً ألنظمة الرادٌو االدراكٌة "    -فً موضوع:

"Spectrum sensing Optimization for Cognitive Radio Systems " 

فً دكتور الفلسفة المذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة . 

  -:القرار
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ما جاءبشأن  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (4-64)  

الهندسٌة  العلوم فً ةدكتور الفلسفدرجة والمسجل ل –محمد طارق ابراهٌم حوٌل/ بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة بالقسم  

 "الشبكات العصبٌة المعتمدة على الدوال متعددة الحدود فً تحلٌل االشاراتاستخدام  " -فً موضوع:

"Utilization of Polynomial-Based Networks in Signal Analysis"                       

فً دكتور الفلسفة المذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة . 

  -:القرار

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

 

ما جاءبشأن  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةقسم هندسة   بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس (8-64)  

الهندسٌة  العلوم فً ةدكتور الفلسفدرجة والمسجل ل –خالد رمضان محمد على/ بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة بالقسم  

 "زاحة فً انظمة االتصاالت اللسلكٌة متعددة الحاملالتعدٌل الكفء وتعوٌض اال " -فً موضوع:

"Efficient Equalization and Carrier Frequency Offset Compensation in Multi-Carrier 

Wireless Communication Systems"                       

فً دكتور الفلسفة المذكور درجة  مهندسبالموافقة علً منح ال م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة . 

  -:القرار

ما جاءبشأن  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة  (4-64)  

الهندسٌة  العلوم فًالماجستٌر درجة والمسجلة ل –اسماء عادل مرزوق بلبل /ة بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة بالقسم  

 "دراسة وتصمٌم الهوائٌات القابلة للزرع لتطبٌقات القٌاس البٌولوجً اللسلكً " -فً موضوع:

"Study and Design of Implantable Antennas for Wireless Biotelemetry Application" 

فً الماجستٌر درجة  ةالمذكور ةبالموافقة علً منح المهندس م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة . 
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  -:القرار

ما جاءبشأن  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةس مجلس  قسم هندسة بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌ (6-64)  

 العلوم فً روالمسجل لدرجة الماجٌستٌ –/ ٌحً زكرٌا مصطفى السٌد حاتم بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة الهندسٌة بالقسم  

 "للصور الرقمٌة باستخدام الخصائص اللخطٌة للمكونات البصرٌة التشفٌر الكفء " -فً موضوع:

"Efficient Encryption of Digital Images  using Nonlinearities of Optical Components" 

فً الماجستٌر المذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 ندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة . العلوم اله

  -:القرار

طلسب بشسان    هندسسة اإللكترونٌسات واالتصساالت الكهربٌسةد/ رئٌس مجلسس قسسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (64ـ 5)
والمقٌسد لدرجسة دكتسور  – الموافقة على تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندس / عمر السٌد خضر محمد عثمان

م والمعسسدل التراكمسسً النهسسائً 4869دورة ٌنسساٌر واالتصسساالت الكهربٌسسة الفلسسسفة فسسً العلسسوم الهندسسسٌة بقسسسم هندسسسة االلكترونٌسسات 
    ( وٌحق له التسجٌل . 8.6لمتوسط ستة مواد   )

 " البلورات الضوئٌة   تحسٌن اداء المستشعرات الطبٌة الحٌوٌة المبنٌة على "         -فً موضوع :    

" Performance Enhancement of Biomedical Sensors Based on Photonic Crystal" 

  -تحت إشراف :

   هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةمتفرغ بقسم  أستاذ السٌد محمود الربٌعًد / أ. 6

جامعة المنٌا –كلٌة الهندسة  –استاذ بقسم الهندسة الكهربٌة    اشرف عبد المنعم خلف د/  4  

 . م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور3/3/4846وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 -رار:القــ

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

طلسب الموافقسة  د/ رئٌس مجلسس قسسم هندسسة اإللكترونٌسات واالتصساالت الكهربٌسة بشسأن8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ(  6-64)

المقٌسسد لدرجسسة الماجسسستٌر فسسً العلسسوم –علسسى تسسسجٌل خطسسة البحسسث الخاصسسة برسسسالة الماجسسستٌر للمهنسسدس / قطسسب جسسابر قطسسب الدعوشسسى 

( 8.66م والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط ستة مواد   )4869دورة اكتوبر التصاالت الكهربٌة واالهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات 

    وٌحق له التسجٌل . 

 " تحلٌل االداء وتحسٌن سعة الشبكة الضوئٌة   "        -فً موضوع :    

" Performance analysis and Capacity Enhancement of Optical Networks" 
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  -تحت إشراف :

  بالقسم  أستاذ اسامة فوزى زهراند / أ. 6

جامعة سوهاج –كلٌة الهندسة  –استاذ مساعد   احمد السٌد فرغل د/  4  

 مدرس بالقسم د/ امٌر صلح الصفراوي -8

 .م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور3/3/4846وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 -القـــرار :

تقرٌر لجنسة بشان    هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8صوص الخطاب الوارد من السٌد أبخ( 64ـ3)
والمسسجلة بالقسسم للحصسول علسً درجسة دكتسور الفلسسفة فسً  -الخاص بالمهندسة/ هبة محمد عبسد الحمٌسد عمسارة   االمتحان الشامل
 العلوم الهندسٌة 

   
م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنسة االمتحسان الشسامل باجتٌساز ونجساح 3/3/4846المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 ة.المهندسة المذكور
 -القـــرار :

تقرٌر لجنسة بشان    هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 64ـ9)
و المسجل بالقسم للحصول علً درجة دكتور الفلسفة فً العلسوم  -بالمهندس/ خلٌل محمود خلٌل الخمٌسًالخاص  االمتحان الشامل

 الهندسٌة 

   
م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنسة االمتحسان الشسامل باجتٌساز ونجساح 3/3/4846وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .المهندس المذكور
 
 تقرٌر بشان    هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8لوارد من السٌد أبخصوص الخطاب ا( 64ـ68)

و المسجلة بالقسم للحصسول علسً درجسة دكتسور الفلسسفة  -الخاص بالمهندسة/ بٌداء مرتضى زكى ابو الحسن لجنة االمتحان الشامل
 فً العلوم الهندسٌة .

   
م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنسة االمتحسان الشسامل باجتٌساز ونجساح 3/3/4846تارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة ب

 ة.المهندسة المذكور
 -القـــرار :

الطلسب المقسدم  نبشسأ االلكترونٌات واالتصساالت الكهربٌسةد/ رئٌس مجلس قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (66-64) 

بالقسسسم بالموافقسسة علسسى اٌقساف تسسسجٌل عسسام رابسسج عسسن العسسام الجسسامعً  المقٌسد لدرجسسة الماجٌسسستٌر   –مسن الطالسسب /مٌنسسا وجٌسسه لمعسسً مٌنسسا 

  والدته. م و ذلك نظراا لظروف مرض4848/4846

 علً اٌقاف تسجٌل الطالب المذكور وذلك نظراا لظروف مرض والدته  بالموافقة م3/4848/ 3المنعقدة بتارٌخ بجلستهوقد أوصً المجلس 

  -ر :القـــرا
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 بشسأن الموافقسة علسً هندسة االلكترونٌسات واالتصساالت الكهربٌسةخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم ( ب64-64)

بشسأن  اعسادة   -دم من لجنسة االشسراف علسى رسسالة الماجٌسستٌر الخاصسة بالمهنسدس/ ٌاسسر محسروس عبسد الحمٌسد عبسد السستارالطلب المق

وذلك نظرا لعدم التمكن مسن انعقساد جلسسة المناقشسة لظسروف جائحسة كورونسا  للرسالة الخاصة بالمهندس المذكورلجنة الحكم والمناقشة  تشكٌل

 التً تمر بها البلد .

  -اعادة تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علً م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ صى المجلس بجلسته وقد أو

 )داخلً( هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةقسم استاذ  متفرغ  أ.د/ عاطف السٌد ابو العزم 6

 )مشرف ( اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت نٌاتااللكترو هندسة بقسمأستاذ متفرغ  أ.د/ عادل عبد المسٌح صلٌب  4

 قاهرة )خارجً (ال جامعة -- هندسةال بكلٌة أستاذ أ.د/ سحر على فوزى فاٌق  8

 )مشرف( ٌةاإللكترون الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسمأستاذ مساعد  متفرغ  .د/ عادل شاكر الفٌشاوي 4

 

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

انتهساء شسأن ب هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌسةخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم ( ب68-64) 
الماجٌسستٌر فسى العلسوم الهندسسٌة حٌسث ان مسدة الدراسسة ال تزٌسد  ةالمدة القانونٌة الخاصة بطلب الدراسات العلٌا المسجلٌن لدرج

م ولسسم ٌحصسسلوا علسسى درجسسة 88/9/4846عسسن اربسسج سسسنوات مسسن تسسارٌخ القٌسسد حسسسب القواعسسد المنظمسسة لسسذلك والتسسً تنتهسسى فسسى 
وآخسرهم المهندسسة / نٌفسٌن اسسحاق  -( واولهم المهندس / محمسد زٌسنهم عبسد الحمٌسد الصسٌفً  5الماجٌستٌر حتى االن وعددهم )

 على فوزى .
م. بالموافقة على مد فترة التسجٌل لمدة عام إضافً لكسل طالسب وذلسك 4846/ 3/3وقد أوصً المجلس بجلسته  المنعقدة بتارٌخ 

 بناء على طلب السادة المشرفٌن .
 

  -القـــرار :

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

 موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا

اء بتوصٌة لجنة بشأن الموافقة علً ما ج وعلوم الحاسبات بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 6-64)

.وعلوم الحاسبات  تخصص هندسة الهندسٌة العلوم فًالماجستٌر درجة  –ٌاسٌن منٌر ٌاسٌن    / الحكم والمناقشة بمنح المهندس  

 الوكٌل الذكً لنظام التحكم فً عملٌات االقمار الصناعٌة اثناء التشغٌل " " -فً موضوع:

"Intelligent agent for In- Flight Satellite Control System  " 

العلوم الهندسٌة فً ماجستٌر الالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 .وعلوم الحاسبات  تخصص هندسة

  -القرار:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الطلب المقدم من    الطالبة  نهندسة وعلوم الحاسبات بشأد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-64)

ن م   بالموافقسة علسى اٌقساف قٌسد عسام خسامس عس4864المقٌدة بالدراسات العلٌا دورة اكتوبر  –/ رانا محمود عبد العزٌز محمود 
  م و ذلك نظراا لظروف مرض والدتها.4848/4846العام الجامعً 

المسذكورة وذلسك نظسراا لظسروف مسرض  ةعلسً اٌقساف قٌسد الطالبس بالموافقسة م3/4846/ 3المنعقسدة بتسارٌخ بجلسستهوقد أوصً المجلسس 

 والدتها ا.

  -القـــرار :
الطلب المقدم مسن   الطالبسة  نوعلوم الحاسبات بشأهندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8-64)

والمسسسجلة لدرجسسة الماجٌسسستٌر بشسسان الموافقسسة علسسى اعتسسذارها عسسن االسسستمرار فسسً رسسسالة الماجٌسسستٌر   –/ هنسساء ابسسراهٌم السسدٌب 
   الخاصة بها و ذلك نظراا لظروف عائلٌة.

اعتسسذار الطالبسسة المسسذكورة عسسن االسسستمرار فسسً رسسسالة  علسسً بالموافقسسة م3/4846/ 3المنعقسسدة بتسسارٌخ بجلسسستهوقسسد أوصسسً المجلسسس 
   الماجٌستٌر الخاصة بها و ذلك طبقا لرغبتها.

  -القـــرار :
 
التقرٌسر السسنوي للطالبسة / آثسار  نهندسسة وعلسوم الحاسسبات بشسأد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-64)

 راه بالقسم .والمسجلة لدرجة الدكتو -على كامل عٌن شوكة

 علً ما جاء بالتقرٌر. بالموافقة م3/4846/ 3المنعقدة بتارٌخ بجلستهوقد أوصً المجلس 

  -القـــرار :
 

 هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكمموضوعات قسم  : رابعاا 

  بشأن الموافقة علً ما م هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم ( 6-64)

 الهندسٌة العلوم فًماجستٌر درجة والمسجل ل  –محمد ابراهٌم سلٌمان خمٌس  / جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.م  4865بالقسم دورة ٌناٌر   

 تطوٌر حاكم تكراري ذكى ألنظمة التحكم اللخطٌة  " " -فً موضوع:          

" Development of Intelligent Repetitive  Controller for Nonlinear Control Systems " 

العلوم فً ماجستٌر المذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 .التحكماإللكترونٌات الصناعٌة و تخصص هندسةالهندسٌة 

  -القـــرار :
( 64ـ4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بشأن الموافقة علً ما جاء بتوصٌة  االلكترونٌات الصناعٌة والتحكمبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 

 تخصص هندسة الهندسٌة العلوم فًماجستٌر  درجة  –هند عبد الغفار عبد السلم نور الدٌن  /ة مهندسلجنة الحكم والمناقشة بمنح ال
 م.4889دورة اكتوبر  -.التحكم
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- 

 االتصال بٌن الكمبٌوتر واالنسان للمعوقٌن" " -فً موضوع:

 "Human Computer Interface for People with Disabilities "     

العلوم فً الماجستٌر درجة  ةالمذكورة بالموافقة علً منح المهندس م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ لسته وقد أوصى المجلس بج 

 .التحكماإللكترونٌات الصناعٌة و تخصص هندسةالهندسٌة 

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

بشسأن الموافقسة علسً مسا جساء  االلكترونٌسات الصسناعٌة والستحكمبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلسس  قسسم هندسسة ( 64ـ8)
 علسومال فسًماجسستٌر   المعٌسدة بالقسسم والمسسجلة لدرجسة  –اسسراء مصسطفى محمسد غرٌسب   /ة والمناقشة بمسنح المهندسس ملجنة الحكبتوصٌة 
 م .4865دورة ٌناٌر   -التحكم تخصص هندسة الهندسٌة

 تطوٌر متحكم من الدرجة الجزئٌة ذات الوضج المنزلق لألنظمة اللخطٌة" " -فً موضوع:

 "Development of Fractional Order Sliding Mode Control for Nonlinear 

Systems" 

العلوم فً  الماجستٌردرجة  ةالمذكورة بالموافقة علً منح المهندس م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 .التحكماإللكترونٌات الصناعٌة و تخصص هندسةالهندسٌة 

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

الطلسب المقسدم مسن  نبشسأ االلكترونٌسات الصسناعٌة والستحكمهندسسة د/ رئٌس مجلسس قسسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (4-64)

م  بالموافقسسسة علسسسى اٌقسسساف قٌسسسده للعسسسام الجسسسامعً 4866المقٌسسسد بالدراسسسسات العلٌسسسا دورة  اكتسسسوبر –الطالسسسب / محمسسسد صسسسلح فتحسسسً 

  م و ذلك نظراا لظروف مرض والدته.4848/4846

علسسً اٌقسساف قٌسسد الطالسسب المسسذكور وذلسسك نظسسراا لظسسروف مسسرض  بالموافقسسة م3/4846/ 3المنعقسسدة بتسسارٌخ بجلسسستهوقسسد أوصسسً المجلسسس 

 والدته.

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

الطلب المقسدم مسن  نهندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-64) 

م  4868اإللكترونٌسسات الصسسناعٌة والسستحكم دورة اكتسسوبربقسسسم هندسسسة  المقٌسسدة بالدراسسسات العلٌسسا –الطالبسة/ هسساجر عسسلء محمسسد شرشسسر  

   م و ذلك لظروف رعاٌة طفلها.4848/4846ً عن العام الجامعً بالموافقة على اٌقاف قٌد عام ثان

 علسً اٌقساف قٌسد الطالبسة المسذكورة وذلسك لظسروف رعاٌسة طفلهسا بالموافقسة م3/3/4846المنعقسدة بتسارٌخ بجلسستهوقد أوصً المجلسس 

  -القـــرار :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5-

الطلب المقدم من لجنة  نهندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 64
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هندسة االلكترونٌات الصسناعٌة  المسجل لدرجة الدكتوراه فً العلوم الهندسٌة بقسم –االشراف على الطالب / محمد طارق عبد السمبج 

 م بشان الموافقة على مد عام اول .4865والتحكم  دورة اكتوبر 

 علً المد عام اول  للطالب المذكور.  بالموافقة م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ بجلستهوقد أوصً المجلس        

 -القـــرار :

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

تقرٌسر لجنسة بشسان    هندسسة اإللكترونٌسات الصسناعٌة والستحكمد/ رئسٌس مجلسس قسسم 8بخصسوص الخطساب السوارد مسن السسٌد أ( 64ـ6)

معهسسد بحسسوث  –حاسسسبات والسسنظم باحسسث مسسساعد بقسسسم ال -الخسساص بالمهنسسدس/ محمسسد طسسارق عبسسد السسسمٌج جسساد     االمتحسسان الشسسامل

 االلكترونٌات والمسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم حٌث توصى لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح الطالب .

م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح الطالسب 3/3/4846وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .المذكور

 -ـرار :القــ

التقسسارٌر النصسسف سسسنوٌة لطسسلب  بشسسان وكٌسسل الكلٌسسة للدراسسسات العلٌسسا والبحسسوث د/ 8بخصسسوص الخطسساب السسوارد مسسن السسسٌد أ( 64ـسس3)

 م .4846/  4848الدكتوراه للعام الجامعً 

 رٌر .م بانه قد تم ابلغ السادة المشرفٌن وجارى اعداد التقا3/3/4846وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 -القـــرار :

  -التقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن للطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه واسمائهم كالتالً :بخصوص ( 9-64) 
 ٌاسر احمد شوقً الشرٌف  -6
 دنٌا عادل محمد ابراهٌم  -4
 محمد طارق عبد السمٌج -8
 

 ء بالتقارٌر.م بالموافقة على ما جا3/3/4846وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 

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

  -( طالب  :63التقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر وعددهم )بخصوص ( 68-64)
 هم الطالب / على اشرف على سلم     واخرهم       الطالبة/ شٌماء هانى حسن عامراول
 

 م بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.3/3/4846وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 

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

الطلبسسات  المقدمسسة مسسن السسسادة المشسسرفٌن علسسى الطسسلب المسسسجلٌن لدرجسسة الماجسسستٌر والتسسى ٌطلبسسون فٌهسسا بخصسسوص ( 66-64)
  -( طالب  :69الموافقة على المد للطلب وعددهم )

 د سعٌد عبد الحمٌدواولهم الطالب / على اشرف على سلم     واخرهم       الطالب/ عبد الحمٌ
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 م بالموافقة على المد لعام اخر للطلب المذكورٌن .3/3/4846وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 

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

 
الطلسسب المقسسدم مسسن الطالبسسة/       نوكٌسسل الكلٌسسة للدراسسسات العلٌسسا والبحسسوث بشسسأد/ 8بخصسسوص الخطسساب السسوارد مسسن السسسٌد أ( 64-64)  

م  بالموافقة علسى 4889اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة اكتوبربقسم هندسة  المقٌدة بالدراسات العلٌا –دعاء  حسن عٌسوي

  م و ذلك لظروف مرضها.4848/4846لجامعً اٌقاف تسجٌل عام ثانً عن العام ا

 علً اٌقاف تسجٌل الطالبة المسذكورة وذلسك لظسروف مرضسها بالموافقة م3/3/4846المنعقدة بتارٌخ بجلستهوقد أوصً المجلس 

  -القـــرار :

 
 
أن الموافقة بش الصناعٌة والتحكمبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات ( 4-68)

المسجلة لدرجة  – هند عبد الغفار نور الدٌن / ةالخاصة بالمهندس الماجٌستٌرعلً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة 
تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة  الموافقة على بشأنم (  4868)دورة اكتوبر  بالقسم  العلوم الهندسٌة فًالماجٌستٌر 

 ة حٌث ان الرسالة اصبحت جاهزة وصالحة للمناقشة والحكم .المذكور ةالخاصة بالمهندس

-تحت عنوان : "االتصال بٌن الكمبٌوتر والدماغ "   

" Brain Computer interface" 

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

 (جامعة المنوفٌة   ) خارجً -استاذ بكلٌة الحاسبات والمعلومات  أ.د/ اشرف بهجات السٌسً 6

 )داخلً (   جامعة المنوفٌة -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة  -الصناعٌة والتحكم االلكترونٌات  أستاذ  بقسم هندسة حمدي على احمد عوض  أ.د/  4

 (عن لجنة االشرافكلٌة الهندسة اإللكترونٌة ) -الصناعٌة والتحكم بقسم هندسة االلكترونٌات  ستاذ أ محمد ابوزٌد البروانً أ.د/ 8

 ةالمذكورة للمهندس تشكٌل لجنة الحكم والمناقشةب توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار

 .إلٌهبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة 

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

ظهرا"  عشرلحادٌة "وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة ا    

 وكٌل الكلٌة                                                                          

 للدراسات العلٌا والبحوث                                                عرض علي مجلس الكليةلل 

  د/ منً محمد صبري شقٌر(8)أ                                                                 
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