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   السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية

وبعد،،،،،،تحية طيبة                                                    

م2020أغسطسشهر( عن 12رقم ) الجلسة ضر اجتماع لجنة الدراسات العليانتشرف أن نرسل لسيادتكم مح   

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العليا عاشرة ال م وفي تمام الساعة 8/2020/ 25 الموافق الثالثاء إنه في يوم -

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بمكتب سيادتها وبحضور ـمني محمد صبري شقيرئاسة السيد األستاذ الدكتور/ بر

-من السادة األعضاء : كالا   

 عضوا  طه السيد طهد/ .أ 1

 عضوا حمدي علي أحمد عوضد/ .أ 2

 عضوا رمضان عبد الحميد محمد الشنوانيد/ أ. 3

 عضوا أسامه فوزي زهراند/ أ. 4

 عضوا د/ محمد عبده محمد بربار 5

 عضوا "كادر عام " طارق محمد عبدالحميد / السيد 6

 سكرتير اللجنة فاتن فريد فتح هللاالسيدة /  7

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

                                                                                                                            -وهي كاآلتي :
 

  المصـادقــاتأوال : 

 م.19/7/2020( المنعقدة بتاريخ لحادية عشراالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة ) 

 الكهربية قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  موضوعاتثانيا : 

بشأن الموافقة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم هندسة ( 1-12)

دكتور درجة المرس المساعد بالقسم   –منى مجدى محمود بدوى  /ة علي ما جاء بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية تخصص هندسة الهندسية العلوم فيالفلسفة    

 "تحليل وتصميم مواد الميتا القابلة للتشكيل   "    -في موضوع:

"Analysis and Design of Reconfigurable Metamaterial " 
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ر الفلسفة دكتودرجة  ةالمذكور ةبالموافقة علي منح المهندس م16/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية . في 

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

 . الكهربية واالتصاالت اإللكترونيات هندسة تخصص الهندسية العلوم

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

بشأن الموافقة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم هندسة ( 2-12)

 فيدكتور الفلسفة  درجة  –إيهاب صالح الدين حسين محمد   / دسعلي ما جاء بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهن

.اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية تخصص هندسة الهندسية العلوم  

الحديثة ألنظمة اإلتصاالت البصرية الالسلكية وإدارة سريتها في شبكات  تاالستخداما "    -في موضوع:

 " اإلتصاالت البصرية المحلية أو واسعة النطاق  

"Modern Applications of Free Space Optical Communication Systems and Security 

Management in Local and Wide Area Communication  Networks" 

دكتور الفلسفة المذكور درجة  بالموافقة علي منح المهندس م16/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 هندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية . العلوم الفي 

دكتور المذكور درجة  علي منح المهندسبالموافقة  القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القرار:

 العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية . في الفلسفة 

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

بشأن الموافقة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم هندسة ( 3-12) 

 العلوم فيالماجستير درجة  –حسام محمد رضا شندي محمد   / شة بمنح المهندسعلي ما جاء بتوصية لجنة الحكم والمناق

.اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية تخصص هندسة الهندسية  

تقنيات اإلستشعار التضاغطي في معالجة البيانات الضخمة لتطبيقات صور األشعة تحت  "    -في موضوع:

 "الحمراء    

''Compressed Sensing Techniques for Big Data Processing For Infrared Image 

Applications" 

في ماجستير المذكور درجة  بالموافقة علي منح المهندس م16/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية . 

المذكور درجة  علي منح المهندس بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي افقةبالمو اللجنة توصي -القـــرار :

 العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية . في ماجستير 
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بشةأن الموافقةة  هندسةة االلكترونيةات واالتصةاالت الكهربيةةخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم ( ب4-12)

 بشةأن تشةكيلمحمةد راضةي  أسةماء أحمةد سةعيد/  ةالطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس علي
 .ةالمذكور ةللرسالة الخاصة بالمهندسلجنة الحكم والمناقشة 

-تحت عنوان:   

  "ار الالسلكية بروتوكوالت مقترحة للتوجيه في اإلتصال من آلة إلى آلة في شبكات اإلستشع         "

Proposed Routing Protocols in M2M for WSN"   " 

  -تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علي م16/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته 

 ) خارجي( لقاهرةجامعة ا –استاذ بكلية الهندسة  ياسمين على حسن فهمىأ.د/  1

 )مشرف ( اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسمأستاذ متفرغ  ود الربيعي السيد محمأ.د/  2

 )مشرف (المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم أستاذ أ.د/ مني محمد صبري شقير  3

 (داخلي) اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسمأستاذ مساعد  د عبد العاطيسعيد محم.د/  4

 

 تشةةكيل لجنةةة الحكةةم والمناقشةةة بالموافقةةة علةةي القسةةم مجلةةس بتوصةةية جةةاء مةةا علةةي بالموافقةةة اللجنةةة توصةةي -القــةةـرار :

 . إليه اإلشارةلوارد من القسم والسابق بنفس التشكيل المقترح ا ةالمذكور ةللمهندس

بشةأن الموافقةة  هندسة االلكترونيات واالتصةاالت الكهربيةةخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم ( ب5-12) 

 لبشأن تشكيهاجر رفقي لطفى مصطفى خليفة /  ةبالمهندس الماجستير الخاصةالطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة  علي
 .ةالمذكور ةللرسالة الخاصة بالمهندسلجنة الحكم والمناقشة 

-تحت عنوان:   

  " كفء للطاقة في اإلتصال من هاتف خلوي إلى آخربروتوكوالت                             "

Improving the Performance of Intelligent Controllers Based on Machine Learning 

Approach"    

  -تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علي م16/8/2020المنعقدة بتاريخ ى المجلس بجلسته وقد أوص

 ) خارجي( جامعة أسيوط –بكلية الهندسة متفرغ استاذ  محمد محمود أبوزهادأ.د/  1

 )مشرف (المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم أستاذ أ.د/ مني محمد صبري شقير  2

 (داخلي) اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسمأستاذ مساعد  سعيد محمد عبد العاطي.د/  4
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والمناقشةةة كيل لجنةةة الحكةةم تشةة علةةي بالموافقةةة القسةةم مجلةةس بتوصةةية جةةاء مةةا علةةي بالموافقةةة اللجنةةة توصةي -القــةةـرار : 

 . إليه اإلشارةبنفس التشكيل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةللمهندسة المذكور

 بشةأن الموافقةة علةي هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةةخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم ( ب6-12)

لجنةةة الحكةةم  بشةةأن تشةةكيلرضةةا أحمةةد حةةافظ بةةدير  /  ةبالمهندسةة لماجسةةتير الخاصةةةاالطلةةب المقةةدم مةةن لجنةةة االشةةراف علةةى رسةةالة 
 .ةالمذكور ةللرسالة الخاصة بالمهندسوالمناقشة 

-تحت عنوان:   

 "النمذجة والتحقيق إلداء اإلتصاالت النانوية في شبكات النانو          "

"Modeling and investigation of Nano communication performance in Nano network"   

  -تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علي م16/8/2020المنعقدة بتاريخ قد أوصى المجلس بجلسته 

 ) خارجي(ورئيس قسم الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا استاذ  صالح صبري أحمد عبيهأ.د/  1

 )داخلي (المنوفية جامعة اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ   السالم نصارمحمد محمد عبدأ.د/  2

 )مشرف ( اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسمأستاذ متفرغ  السيد محمود الربيعي أ.د/  3

 (مشرف) اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسمأستاذ مساعد  سعيد محمد عبد العاطي.د/  4

 

والمناقشةةة تشةةكيل لجنةةة الحكةةم  بالموافقةةة علةةي القسةةم مجلةةس بتوصةةية جةةاء مةةا علةةي بالموافقةةة اللجنةةة توصةةي -القــةةـرار :

 . إليه اإلشارةمقترح الوارد من القسم والسابق بنفس التشكيل ال ةللمهندسة المذكور

 بشأن الموافقة علياإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية هندسة بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس قسم ( 7-12) 

لجنة تشكيل  إعادة أنبش -يحيي زكريا مصطفي السيد حاتم الخاصة بالمهندس/ الماجستيرالطلب المقدم من  لجنة االشراف على رسالة 

م ونظرا لظروف 15/9/2020وذلك النتهاء صالحية اللجنة بتاريخ  الخاصة بالمهندس المذكور الماجستيرلرسالة والمناقشة  الفحص

.جائحة كورونا وعدم امكانية حضور الطالب من المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي الجتياز المناقشة  

-تحت عنوان:           

 "التشفير الكفء للصور الرقمية باستخدام الخصائص الالخطية للمكونات البصرية   "

"Efficient Enerybtion of Digital Images Using Nonlinerities of Optical Components "   

ناقشة من والم الفحصتشكيل لجنة  إعادة نفس بالموافقة علي م16/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته 

  -السادة:

(                    خارجي) جامعة اإلسكندرية -بكلية الهندسة أستاذ / نهي عثمان قرنيأ.د 1  

 سعيد السيد اسماعيل الخامي / دأ.  2
 

 ( مشرف) اإلسكندريةجامعة –متفرغ بكلية الهندسةاستاذ 
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 ( مشرفجامعة المنوفية )–كلية الهندسة اإللكترونية -ات واإلتصاالت الكهربيةمتفرغ بقسم هندسة اإللكترونياستاذ  السيد محمود الربيعيأ.د/  3

 ( داخليجامعة المنوفية )–كلية الهندسة اإللكترونية -متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربيةاستاذ  عبد الناصر عبد الجواد محمدأ.د/  4

 الفحةصتشةكيل لجنةة  إعةادة نفةس بالموافقة علةي القسم مجلس بتوصية جاء ام علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :  

 . إليه اإلشارةبنفس التشكيل المقترح الوارد من القسم والسابق  المذكور للمهندسوالمناقشة 

 المقدم مةن الطلب نقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأد/ رئيس مجلس .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 8-12) 

 الرسةالة عنةوان تغييةر علي الموافقة طلب بشأن – وفاء أحمد محمود سليمان / ة بالطالب اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة  ةلجن
 من

 تجزئة صور المخ معتمداا على التعلم العميق

Brain Image Segmentation Based on Deep Learning  

 الي

التعلم العميقتصنيف الصور الطبية باستخدام   

Medical Image Classification Using Deep Learning 

  جوهرياا غير علي تعديل عنوان الرسالة مع اعتبار تعديالا  بالموافقة م16/8/2020المنعقدة بتاريخ  بجلستهوقد أوصي المجلس 

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

 .اجوهري غير تعديالا 

تقريةر لجنةة بشةان    هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةد/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12ـ9)

الفلسةفة فةي العلةوم  ، المسةجل بالقسةم للحصةول علةي درجةة دكتةورخالةد رمضةان محمةد علةى لمهنةدس/ باالخةاص  االمتحان الشامل
 -الهندسية وشكلت اللجنة من:

   
(  ممتحن خارجي) جامعة اإلسكندرية –استاذ متفرغ بكليه الهندسة    سعيد السيد اسماعيل الخامي  د/0أ 1  

          (           ممتحن داخلي)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم متفرغ أستاذ / حسام الدين حسين أحمدأ.د 2

3 

 

               (   مشرف)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم متفرغ أستاذ / معوض ابراهيم معوضأ.د

( )ممتحن داخلي هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  بقسممتفرغ )أستاذ مساعد(  أستاذ عبد الفتاح عبد الغني سعد /د 4  

  ( خارج القسم)من وعلوم الحاسبات  هندسة بقسم أستاذ مساعد  الويأحمد مصطفي المحد/  5

ان الشةامل باجتيةاز ونجةاح م بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحة16/8/2020وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 .المذكور المهندس
ان الشامل باجتياز ما جاء بتقرير لجنة االمتح علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 .المذكور ونجاح المهندس
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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تقريةر لجنةة بشان    ات واالتصاالت الكهربيةهندسة اإللكترونيد/ رئيس مجلس قسم .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12ـ10) 

الفلسةفة فةي العلةوم  بالقسةم للحصةول علةي درجةة دكتةور ة، المسةجلمروة عبد الحميد عبةد الفتةاح / ةلمهندسباالخاص  االمتحان الشامل
 -الهندسية وشكلت اللجنة من:

   
(                    ممتحن داخلي)  واالتصاالت الكهربية هندسة اإللكترونيات بقسم متفرغ أستاذ محمد محمد عبدالسالم نصار  د/0أ 1  

(                    مشرف)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم متفرغ أستاذ / معوض ابراهيم معوضأ.د 2  

3 

 

       (              ممتحن خارجي)  جامعة اإلسكندرية -بكلية الهندسة أستاذ / نهي عثمان قرنيأ.د

( )  ممتحن داخليهندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  بقسممتفرغ )أستاذ مساعد(  أستاذ عبدالمجيد عبدالحكيم شرشر /د 4  

  ( خارج القسم)من اإللكترونيات الصناعية والتحكم  هندسة بقسم أستاذ مساعد  غادة محمد عبدالستار النبيد/  5

ان الشةامل باجتيةاز ونجةاح م بالموافقةة علةى مةا جةاء بتقريةر لجنةة االمتحة16/8/2020نعقةدة بتةاريخ وقد أوصى المجلس بجلسةته الم

 .ةالمذكور المهندسة
ان الشامل باجتياز ونجاح ما جاء بتقرير لجنة االمتح علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القرار:

 .ةالمذكور المهندسة

الطلةب المقةدم  نشةأب اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةهندسة د/ رئيس مجلس قسم .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 11-12)

م  2016اكتةوبردورة  اإللكترونيةات واالتصةاالت الكهربيةةبقسم هندسة  المقيدة بتمهيدي ماجستير –أية صبري يونس عيد / ة من الطالب

  م و ذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.2019/2020ل عن العام الجامعي بالموافقة على ايقاف قيدها عام او

ايقةةاف قيةةد الطالبةةة المةةذكورة طبقةةا للةةوائح والقواعةةد  علةةي بالموافقةةة م16/8/2020المنعقةةدة بتةةاريخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةي المجلةةس

 المعمول بها وذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.

ايقاف قيد الطالبة المذكورة طبقا للوائح والقواعةد  علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ام علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 المعمول بها وذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.

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

الطلب المقدم من  نشأب اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةهندسة د/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12-12)

م  2016اكتوبردورة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبقسم هندسة  المقيدة بتمهيدي ماجستير –رحاب محمد عبد النبي / ة الطالب

  م و ذلك نظراا لظروف رعاية طفلتها.2019/2020عام اول عن العام الجامعي  بالموافقة على ايقاف قيد

ايقةةاف قيةةد الطالبةةة المةةذكورة طبقةةا للةةوائح والقواعةةد  علةةي بالموافقةةة م16/8/2020المنعقةةدة بتةةاريخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةي المجلةةس

 المعمول بها وذلك نظراا لظروف رعاية طفلتها.

ايقاف قيد الطالبة المذكورة طبقا للوائح والقواعةد  علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي فقةبالموا اللجنة توصي -القـــرار :

 المعمول بها وذلك نظراا لظروف رعاية طفلتها.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        (13-

د/ رئيس مجلس  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة علي تسجيل 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ (12

في العلوم الهندسية بقسم  دكتور الفلسفةلدرجة د المقي -/ كيرلس فؤاد لبيب يوسف للمهندس الدكتوراه رسالة بخطة البحث الخاصة 
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( ويحق له 3.68اعلى اربعة مواد )لمتوسط  الجزئي م والمعدل التراكمي2019يناير لكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة هندسة اال

   التسجيل ويستكمل . 

 " معالجة الجسيمات باستخدام المجال الكهربائي غير المنتظم"        -:في موضوع 

"Manipulation of Particles using Non-uniform Electric Field" 

   -تحت إشراف :

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية الفيزيقا والرياضيات الهندسية  بقسممتفرغ  أستاذ  إميل صبحى شكر هللاأ.د/  1

عةةةةةةادل عبةةةةةةد المسةةةةةةيح د/ أ. 2
 صليب

 جامعةة -نيةةاإللكترو الهندسةة بكليةة الكهربيـــــةـة واالتصةاالت االلكترونيةات هندسةة بقسم استاذ متفرغ
 المنوفية

 جامعةة -اإللكترونيةة الهندسةة بكليةة الكهربيـــــةـة واالتصةاالت االلكترونيةات هندسة بقسم استاذ مساعد د/ احمد سعد الكوراني 3
 المنوفية

 

 .م بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور16/8/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ

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

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

بشةأن الطلةب  هندسةة اإللكترونيةات واالتصةاالت الكهربيةةقسةم س مجلةس  بخصوص الخطاب الوارد من السةيد أ.د/ رئةي( 12 -14)

من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب /هيثم فريج عبد هللا درويش بخصوص الموافقةة علةى إضةافة اسةم  المقدم

 .موضوع البحث الى مجهوداتهنظرا لحاجة وذلك لجنة اإلشراف المدرس بالقسم الى  -السيد د/ امير صالح حافظ الصفراوي

سةةيادته إلةةى لجنةةة اإلشةةراف الخاصةةة اسةةم إضةةافة بالموافقةةة علةةى م 16/8/2020المنعقةةدة بتةةاريخ  وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته

 -بالمهندس المذكور وتصبح لجنة االشراف كالتالي:

                     ةهندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربي بقسم متفرغ أستاذ / معوض ابراهيم معوضأ.د 1

  الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم استاذ مساعد عماد سعيد حسند/  2

  الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم مدرس امير صالح حافظ الصفراوي د/  3

سيادته إلى لجنة اإلشراف الخاصة اسم إضافة على  بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 .بالمهندس المذكور

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
ن عةدم بشةأ هندسةة اإللكترونيةات واالتصةاالت الكهربيةةقسةم س  بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةيد أ.د/ رئةيس مجلة(  12 -15)

( طالب اولهةم الطالةب / هةاني يسةرى 18سداد الرسوم الدراسية ورسوم المد للطالب المسجلين لدرجة الماجستير بالقسم وعددهم )

 .أماني فتح هللا عبد العزيز الدعوشىواخرهم الطالبة /  -احمد المنوفي

 م بتطبيق القواعد المنظمة لهذا الشأن في الدراسات العليا.16/8/2020المنعقدة بتاريخ  وقد أوصى المجلس بجلسته
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علةى تطبيةق القواعةد المنظمةة لهةذا الشةأن فةي الدراسةات  بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 . العليا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        (16-

فتح باب القيد لطةالب  بشأن هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةقسم د/ رئيس مجلس  .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12

م حتةةى 15/8/2020م بةةدءا مةةن 2020/2021م للعةةام الجةةامعي 2020( دورة اكتةةوبر  دكتةةوراه –ماجسةةتير  –الدراسةةات العليةةا )دبلةةوم 

 م.15/9/2020

   بتحديد الخطة الدراسية طبقاا لرغبات الطالب المقيدين للدورة. م16/8/2020المنعقدة بتاريخ  بجلسته وقد أوصي المجلس

  -كما اوصى مجلس القسم على تشكيل لجنة امتحان القبول من السادة :

 .د/ سعيد محمد عبدالعاطى. -3أ.د/ أسامة فوزى زهران       -2د/ فتحي السيد عبدالسميع       أ. -1

  . القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي ـ:القرار

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

 موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات  :ثالثا

بشأن الموافقة علي ما جاء بتوصية لجنة  وعلوم الحاسبات بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم هندسة ( 1-12)

علوم و تخصص هندسة الهندسية العلوم فيالماجستير درجة  –شيماء محمد محمود أبوخضرة   /ة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.الحاسبات   

 التكوين المادي األمثل لمعالجات التشفير في المنحنيات البيضاوية للكروت الذكية " " -في موضوع:

 " Optimal Hardware ECCP Implementation for Smart Devices " 

العلوم في ماجستير الجة در ةالمذكورة بالموافقة علي منح المهندس م18/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

  .وعلوم الحاسبات  تخصص هندسةالهندسية 

العلوم في ماجستير الدرجة  ةالمذكورة علي منح المهندس بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القرار:

  .وعلوم الحاسبات  تخصص هندسةالهندسية 

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

 عقةد امتحةان شةامل علةي الموافقةةبشان وعلوم الحاسبات هندسة د/ رئيس مجلس قسم .الخطاب الوارد من السيد أبخصوص  (2-12)

   في العلوم الهندسية بالقسم جل لدرجة دكتور الفلسفةالمسو –الحسيني ابراهيم الحسيني /  الخاص بالمهندس

-تحت عنوان:            

 "تقنيات تحليل البيانات الضخمة ألنظمة الرعاية الصحية "

 

Big Data Analysis Techniques for Healthcare System"" 
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وتتكون  ان الشامل للطالب المذكورعقد االمتح بالموافقة علي م18/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

  -لجنة االمتحان من السادة:

جامعة المنوفية–الهندسة االلكترونية  ةكلي–الحاسبات  موعلو هندسة بقسم أستاذ ايمن السيد احمد السيد عميرة /د.أ 1  

جامعة المنوفية–الهندسة االلكترونية  ةكلي–الحاسبات  موعلو هندسة بقسم أستاذ جمال محروس على عطيه / د.أ 2  

جامعة المنوفية–الهندسة االلكترونية  ةكلي-وعلوم الحاسبات  ةهندس بقسم مساعد أستاذ  حسن د /نرمين عبد الوهاب 3  

جامعة المنوفية–الهندسة االلكترونية  ةكلي –هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم  بقسم أستاذ حمدي احمد عوض/دأ. 4  

جامعة طنطا –استاذ بكلية الهندسة  انأماني محمد سرح/ دأ. 5  

 عقد االمتحان الشامل للطالب المذكور علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي : لقـــرارا

  التشكيل السابق ذكرة والوارد من القسم . بنفس

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

 عقةد امتحةان شةامل علةي الموافقةةبشان وعلوم الحاسبات هندسة د/ رئيس مجلس قسم .الخطاب الوارد من السيد أبخصوص  (3-12)

   ي العلوم الهندسية بالقسمف لدرجة دكتور الفلسفة ةالمسجلو –إسالم الشحات عمارة عطية /  ةالخاص بالمهندس

-تحت عنوان:            

 "نموذج تعلم عميق مدرك للحروف لتحليل المشاعر في معالجة النصوص العربية "

 

Character-Aware Deep Learning Model for Arabic Sentiment Analysis"" 

 

وتتكون  المذكورة ةد االمتحان الشامل للطالبعق بالموافقة علي م18/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

  -لجنة االمتحان من السادة:

  ةالمنوفي جامعة– االلكترونية الهندسة كليةة أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربي أ.د/ طه السيد طه 1

 أستاذ بكلية الهندسة ـ جامعة المنيا أ.د/ أشرف عبدالمنعم خلف 2

عميرة السيد احمد السيد ايمن/ د.أ 3 المنوفية جامعة– االلكترونية الهندسة كلية– الحاسبات وعلوم هندسة بقسم أستاذ   

المنوفية جامعة– االلكترونية الهندسة كلية– الحاسبات وعلوم هندسة بقسم أستاذ  عطيه على محروس جمال/ د.أ 4  

ةالمنوفي جامعة– االلكترونية الهندسة كلية–تدسة وعلوم الحاسبااستاذ متفرغ بقسم هن / نبيل عبدالواحد إسماعيل دأ. 5  

عقد االمتحان الشامل للطالبة المذكورة  علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -: لقـــرارا

  بنفس التشكيل السابق ذكرة والوارد من القسم .

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

الطلةب المقةدم مةن   بشةأن الموافقةة علةيهندسةة وعلةوم الحاسةبات بخصوص الخطاب الوارد من السةيد أ.د/ رئةيس مجلةس قسةم ( 4-12)
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لجنةة الحكةم بشةأن تشةكيل فى سةامى عبدالمجيةد عةتلم ـ المعيةد بالقسةم  / مصةطالخاصة بالمهنةدس  الماجستيرلجنة االشراف على رسالة 

 الخاصة بالمهندس المذكور. الماجستيرلرسالة والمناقشة 

-تحت عنوان:           

 " الكشف عن السرطان باالعتماد على تعلم األلةتقنيات  تحسين" 

Improving Cancer Detection Techniques Based on Machine Learning "" 

  -تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علي م18/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته 

 أميرة يسن محمد هيكل/ دأ.  1
 

 جامعة المنصورة )محكم خارجي (– الهندسة كليةنظم التحكم الحاسبات و بقسم هندسةاستاذ 

ة )محكم داخلي (المنوفي جامعة– االلكترونية الهندسة كلية– الحاسبات وعلوم هندسة سمبق أستاذ  عطيه على محروس جمال/ د.أ 2  

 )عن لجنة االشراف( المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكليةبقسم هندسة وعلوم الحاسبات متفرغ استاذ  نوال أحمد الفيشاويأ.د/  3

للطالةب المةذكور تشةكيل لجنةة الحكةم والمناقشةة  علةي بالموافقةة القسةم مجلس يةبتوص جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 بنفس التشكيل السابق ذكرة والوارد من القسم .

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

الطلةب المقةدم مةن  لجنةة  بشأن الموافقةة علةيهندسة وعلوم الحاسبات بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس قسم  (12

لجنةة الحكةم والمناقشةة بشةأن تشةكيل / أحمد صالح محمد القوصةي ـ المعيةد بالقسةم  الخاصة بالمهندس  الماجستيراالشراف على رسالة 

 ندس المذكور.الخاصة بالمه الماجستيرلرسالة 

-تحت عنوان:           

 "  يةنهج فعال لتوزيع المفتاح في شبكات اإلستشعار الالسلك" 

An Efficient Key Distribution Approach in Wireless Sensor Networks"" 

  -لسادة:تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من ا بالموافقة علي م18/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته 

 حاتم محمد سيد أحمد / دأ.  1
 

 )محكم خارجي ( لمنوفيةجامعة ا–الحاسبات والمعلومات  كليةباستاذ 

جامعة المنوفية )مشرف(–الهندسة االلكترونية  ةكلي–الحاسبات  موعلو هندسة بقسم أستاذ ايمن السيد احمد السيد عميرة /د.أ 2  

جامعة المنوفية )محكم داخلي (–الهندسة االلكترونية  ةكلي-وعلوم الحاسبات  ةهندس بقسم مساعد أستاذ  حسن د /نرمين عبد الوهاب 3  

للطالةب المةذكور تشةكيل لجنةة الحكةم والمناقشةة  علةي بالموافقةة القسةم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 بنفس التشكيل السابق ذكرة والوارد من القسم .

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

 / ةالطلب المقدم من الطالب نشأوعلوم الحاسبات بقسم هندسة د/ رئيس مجلس 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12ـ 6)
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بالموافقة علةى ايقةاف   م2013اكتوبر وعلوم الحاسبات دورةهندسة بقسم  المقيدة بتمهيدي ماجستير  –رانا محمود عبدالعزيز محمود  

  م و ذلك نظراا لظروف مرض والداتها المزمن.2019/2020تسجيلها عام رابع عن العام الجامعي 

بةة المةذكورة وذلةك نظةراا لظةروف مةرض ايقةاف تسةجيل الطال علةي بالموافقةة م18/8/2020المنعقدة بتةاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

  والداتها المزمن.

ايقاف تسةجيل الطالبةة المةذكورة وذلةك نظةراا لظةروف  علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

  مرض والداتها المزمن.

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

احمةد / الطلةب المقةدم مةن الطالةب نشةأوعلةوم الحاسةبات بقسةم هندسةة د/ رئةيس مجلةس .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12ـ 7)

بالموافقةة علةى ايقةاف تسةجيله عةن   م2014اكتةوبروعلوم الحاسبات دورة هندسة بقسم  المقيد بتمهيدي دكتوراه   –حمدي احمد عرفه 

  م و ذلك نظراا لظروف مرضه.2019/2020العام الجامعي 

  ايقاف تسجيل الطالب المذكور وذلك نظراا لظروف مرضه. علي بالموافقة م18/8/2020المنعقدة بتاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

ايقةاف تسةجيل الطالةب المةذكور وذلةك نظةراا  علةي بالموافقةة قسةمال مجلةس بتوصةية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 لظروف مرضه.
ابتسةام / ةالطلةب المقةدم مةن الطالبة نشةأوعلةوم الحاسةبات بقسم هندسة د/ رئيس مجلس .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12ـ 8)

بالموافقةة علةى ايقةاف قيةدها عةام أول   م2016اكتةوبر وعلةوم الحاسةبات دورةهندسة بقسم  المقيدة بتمهيدي ماجستير  –حمدي خضر  

  م و ذلك نظراا لرعاية طفلها .2019/2020عن العام الجامعي 

  ايقاف قيد الطالبة المذكورة وذلك نظراا لرعاية طفلها . علي بالموافقة م18/8/2020المنعقدة بتاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

ايقاف قيد الطالبة المذكورة وذلك نظراا لرعاية  علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 طفلها
ريهةام / ةالطلةب المقةدم مةن الطالبة نشةأوعلةوم الحاسةبات بقسةم هندسةة د/ رئيس مجلس .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12ـ 9)

بالموافقة على ايقاف تسجيلها   م2015اكتوبر وعلوم الحاسبات دورة هندسةبقسم  المقيدة بتمهيدي ماجستير  –عاطف محمد الغزاوي  

  م وذلك نظراا لرعاية طفلها.2019/2020عام ثاني عن العام الجامعي 

   ايقاف تسجيل الطالبة المذكورة وذلك نظراا لرعاية طفلها. علي بالموافقة م18/8/2020المنعقدة بتاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

ايقةاف تسةجيل الطالبةة المةذكورة وذلةك نظةراا  علةي بالموافقةة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 لرعاية طفلها
حسةين الطلب المقدم من الطالب/  نشأوعلوم الحاسبات بقسم هندسة د/ رئيس مجلس .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12ـ 10)  

بالموافقةة علةى ايقةاف قيةد عةام   م2015اكتةوبر وعلوم الحاسبات دورةهندسة بقسم  قيد بتمهيدي ماجستير الم –رمجدى محمود عبد الب

  م وذلك نظراا لرعاية والده.2019/2020ثاني عن العام الجامعي 

   ة والده.المذكور وذلك نظراا لرعاي بايقاف قيد الطال علي بالموافقة م18/8/2020المنعقدة بتاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

  -القـــرار :
 المذكور وذلك نظراا لرعاية والده. بايقاف قيد الطال علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي
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بشأن الموافقة علي تسجيل خطة  وعلوم الحاسباتهندسة د/ رئيس مجلس  قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ (11-12) 

بقسم هندسة ماجستير العلوم الهندسية لدرجة دة المقي -/ مروة شكري عبدالعظيم محمد  ةللمهندسالماجستير رسالة بصة البحث الخا

ويحق لها  (  3.12مواد 6النهائي )عدد النقاط والمتوسط )متوسط نقاط  م والمعدل التراكمي2015أكتوبر دورة  وعلوم الحاسبات

   التسجيل . 

 " ار حوسبة الضباب القائم على سلسلة الكتل لتحسين أداء إنترنت األشياء إط"        -:في موضوع 

"A Blockchain based fog Computing Framework For Improving Internet of Things 
performance" 

   -تحت إشراف :

نرمين عبدالوهاب حسةن أ.د/  1
   البهنساوى

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة ةبكلي وعلوم الحاسبات هندسة بقسم مساعد ـ أستاذ

 بعزالةدين بةةدوى جةةاد الةةرد/  2
 حمدان

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسم مدرس

 

 .م بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة18/8/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ

 . علي التسجيل للمهندسة المذكورة بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة للجنةا توصي -القـــرار :
 

الطلب المقدم من السيد د/ محمد بشأن  وعلوم الحاسباتهندسة د/ رئيس مجلس  قسم .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ (12-12)

نادية حامد محمود حمد ـ أستاذ بمعهد البحوث اإللكترونية من لجنة بدوى محمد بدوى ـ المدرس بالقسم بشأن رفع أسم السيد أ.د/ 

اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب/إبراهيم روبي سيد برميل والمسجل لدرجة الماجستير بالقسم وذلك لوفاة سيادتها 

 كترونية لتصبح لجنة اإلشراف كاآلتي :ـوإضافة السيد أ.د/ محمد نور السيد أحمد ـ أستاذ هندسة الحاسبات بمعهد البحوث اإلل

 أستاذ هندسة الحاسبات بمعهد البحوث اإللكترونية محمد نور السيد أحمدأ.د/  1

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسم مدرس محمد بدوى محمد بدوىد/  2

رفةع أسةم السةيد أ.د/ ناديةة حامةد محمةود حمةد ـ أسةتاذ بمعهةد  علةي بالموافقة م18/8/2020المنعقدة بتاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

 وذلك لوفاة سيادتها وإضافة السيد أ.د/ محمد نور السيد أحمةد ـ أسةتاذ هندسةة الحاسةبات بمعهةد البحةوث اإللكترونيةة البحوث اإللكترونية

 إلى لجنة اإلشراف للمهندس المذكور .

  -القـــرار :
رفع أسم السيد أ.د/ نادية حامد محمود حمد ـ أسةتاذ بمعهةد  علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي

وذلةك لوفةاة سةيادتها وإضةافة السةيد أ.د/ محمةد نةور السةيد أحمةد ـ أسةتاذ هندسةة الحاسةبات بمعهةد البحةوث  البحةوث اإللكترونيةة
 المذكور .إلى لجنة اإلشراف للمهندس  اإللكترونية

للسةةادة  ةسةنويالرير االتقة بشةةأن وعلةوم الحاسةباتهندسةة د/ رئةيس مجلةس  قسةةم .بخصةوص الخطةاب الةوارد مةةن السةيد أ( 13-12) 

م بشةأن التوصةية بالمةد للطةالب أولهةم الطالةب/ 2019/2020( للعةام الجةامعي  )الةدكتوراهلدرجةة  ين لمسةجلالب االمشرفين علةى الطة

 ( .9ـ وأخرهم الطالب / فرج محمود عفيفي وعددهم ) أحمد محمد عبدالعظيم غزية
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لسةةادة ة لسةةنويالرير امةةا جةةاء بالتقةةالمةةد للطةةالب ك بالموافقةةة علةةي م18/8/2020المنعقةةدة بتةةاريخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةي المجلةةس

 المشرفين 

لسةادة ة لسةنويالرير اجةاء بالتقة مةاالمةد للطةالب ك علةي بالموافقةة القسةم مجلةس بتوصةية جةاء مةا علةي بالموافقةة اللجنةة توصةي -:القةرار

 المشرفين

 هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكمموضوعات قسم  : رابعاا 

بشأن الموافقة   هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكمبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم ( 1-12)

 الهندسية العلوم فيماجستير الدرجة  –محمد فتحي زكى الديري  / جاء بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  علي ما

.م   2007نظم التحكم والقياسات تخصص هندسة التحكم اآللي دورة أكتوبر  هندسةبقسم   

 التعرف على األشياء المخفية في الصناعة  " " -في موضوع:          

" Identification of Hidden Objects in Industry " 

العلوم في ماجستير المذكور درجة  بالموافقة علي منح المهندس م16/8/2020المنعقدة بتاريخ أوصى المجلس بجلسته وقد  

 . األلى التحكم تخصص هندسةالهندسية 

في ماجستير المذكور درجة  علي منح المهندس بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار :

 . األلى التحكم تخصص هندسةوم الهندسية العل

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

بشةأن الموافقةة علةي مةا  االلكترونيات الصناعية والتحكمبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم هندسة ( 12ـ2)

 الهندسةية العلةوم فةيماجسةتير  درجةة  –محمةد ممةدوح رمضةان آمةين حسةين / جاء بتوصية لجنةة الحكةم والمناقشةة بمةنح المهنةدس

 .التحكمااللكترونيات الصناعية و تخصص هندسة

لالنقطاع في استراتيجية التحكم في اقتسام االحمال لمجموعة من مصادر الطاقة الغير قابلة  " -في موضوع:

 الشبكات المصغرة "

 "Power Sharing Control Strategy for Multiple UPS in Microgrids " 

العلوم في ماجستير المذكور درجة  علي منح المهندسبالموافقة  م16/8/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 .التحكمااللكترونيات الصناعية و تخصص هندسةالهندسية 

في ماجستير المذكور درجة  علي منح المهندس بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -لقـــرار :ا

 .التحكمااللكترونيات الصناعية و تخصص هندسةالعلوم الهندسية 

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

الطلةب المقةدم مةن  نشأب الصناعية والتحكماإللكترونيات هندسة د/ رئيس مجلس قسم .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 3-12) 

م  2014تةوبردورة اك الصةناعية والةتحكماإللكترونيةات بقسةم هندسةة  المقيةدة بتمهيةدي ماجسةتير –أمل إبراهيم السيد محمةد / ة الطالب

  م و ذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.2019/2020بالموافقة على ايقاف تسجيلها للعام الثالث العام الجامعي 
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ايقاف تسجيل الطالبة المذكورة وذلك نظةراا لظةروف رعايةة  علي بالموافقة م16/8/2020المنعقدة بتاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

 طفلها.

ايقةةاف تسةةجيل الطالبةةة المةةذكورة وذلةةك نظةةراا  علةةي بالموافقةةة القسةةم مجلةةس بتوصةةية جةةاء مةةا علةةي بالموافقةةة اللجنةةة توصةةي -القــةةـرار :

 لظروف رعاية طفلها.

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

الطلةب المقةدم مةن  نشأب الصناعية والتحكماإللكترونيات هندسة د/ رئيس مجلس قسم .وارد من السيد أبخصوص الخطاب ال( 4-12) 

دورة  الصةةةناعية والةةةتحكماإللكترونيةةةات بقسةةةم هندسةةةة  المقيةةةدة بتمهيةةةدي ماجسةةةتير –مصةةةطفى   دأيةةةة ممةةةدوح أبةةةو عيةةةا/ ةالطالبةةة

  م و ذلك لظروف رعاية طفلها.2019/2020عام الجامعي م  بالموافقة على ايقاف تسجيلها للعام الثاني عن ال2015اكتوبر

   ايقاف تسجيل الطالبة المذكورة وذلك لظروف رعاية طفلها علي بالموافقة م16/8/2020المنعقدة بتاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

لطالبةةة المةةذكورة وذلةةك نظةةراا ايقةةاف تسةةجيل ا علةةي بالموافقةةة القسةةم مجلةةس بتوصةةية جةةاء مةةا علةةي بالموافقةةة اللجنةةة توصةةي -القــةةـرار :

 لظروف رعاية طفلها.

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

الطلةب المقةدم مةن  نشةأب مالصناعية والةتحكاإللكترونيات هندسة د/ رئيس مجلس قسم .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 5-12)

دورة  الصةةناعية والةةتحكماإللكترونيةةات بقسةةم هندسةةة  المقيةةدة بتمهيةةدي ماجسةةتير –هنةةد عبةةدالغفار عبدالسةةالم نةةور الةةدين  / ةالطالبةة

  م و ذلك لظروف رعاية طفلها.2019/2020عن العام الجامعي  م  بالموافقة على ايقاف تسجيلها2009اكتوبر

 ايقاف تسجيل الطالبة المذكورة وذلك لظروف رعاية طفلهةا علي بالموافقة م16/8/2020المنعقدة بتاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

. 

ايقةةاف تسةةجيل الطالبةةة المةةذكورة وذلةةك نظةةراا  علةةي بالموافقةةة القسةةم مجلةةس بتوصةةية جةةاء مةةا علةةي بالموافقةةة اللجنةةة توصةةي -القــةةـرار :

 لظروف رعاية طفلها.

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

الطلب المقدم من  نشأب الصناعية والتحكماإللكترونيات هندسة د/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12- 6)

م  2017دورة اكتوبر الصناعية والتحكماإللكترونيات بقسم هندسة  بتمهيدي دكتوراه المقيد –أحمد عبدهللا معوض جعفر  /  الطالب

  م و ذلك نظراا لرعاية والدته .2019/2020بالموافقة على ايقاف القيد للعام األول عن العام الجامعي 

 ذكور وذلك نظراا لرعاية والدته.ايقاف القيد للطالب الم علي بالموافقة م16/8/2020المنعقدة بتاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

ايقةاف القيةد للطالةب المةذكور وذلةك نظةراا  علةي بالموافقةة القسةم مجلةس بتوصةية جةاء مةا علةي بالموافقةة اللجنةة توصي -القـــرار : 

 لرعاية والدته.

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

الطلةب المقةدم  نشةأب الصةناعية والةتحكماإللكترونيات هندسة د/ رئيس مجلس قسم .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12- 7)

 الدراسةةات العليةةا دكتةةوراه بالسةةيد أ.د / محمةةد احمةةد فكيةةرين بشةةان الموافقةةة علةةى اضةةافة اسةةم سةةيادته كمرشةةد اكةةاديمي لطةةالمةن 

 م .2020من دورة اكتوبر ار اعتباروماجستي
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الدراسةات  باضةافة اسةم سةيادته كمرشةد اكةاديمي لطةال علي بالموافقة م16/8/2020المنعقدة بتاريخ بجلسته وقد أوصي المجلس

 -العليا دكتوراه لتكون كالتالي:

 حمد الشناويد/ لمياء م -3د/ طارق احمد محمود     -2أ.د/ محمد احمد فكيرين   -1   -مرحلة الدكتوراه:

 د/ سامح عبد الحليم -2أ.د/ محمد ابراهيم محمود           -1  -مرحلة الماجستير:

 د/ عصام عبد العليم جمعه -2د/ جالل عبد المجيد عتلم            -1      -مرحلة الدبلوم:

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

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

 ةسنويالرير االتق بشأن الصناعية والتحكماإللكترونيات هندسة د/ رئيس مجلس  قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 8-12)

-:ائهم كاالتي واسم(  )الدكتوراهلدرجة  ين لمسجلالب اللسادة المشرفين على الط  

       طارق رجب أمين خليفةـ 2                 أحمد محمد زكى السيد خضرـ 1

 ـ والء محمد فتح هللا شعيب4  جاب هللا دمحمود محمد أبو اليزيـ 3 

 ـ محمد طارق عبدالسميع جادهللا6 ـ ياسر أحمد شوقي الشريف  5

  .لسادة المشرفين ة لسنويالرير اما جاء بالتق بالموافقة علي م16/8/2020المنعقدة بتاريخ  هبجلست وقد أوصي المجلس

 .لسادة المشرفين ة لسنويالرير اما جاء بالتق علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -:القرار

سةنوي الالتقريةر  بشةأن الصةناعية والةتحكماإللكترونيةات هندسة قسم د/ رئيس مجلس  .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 9-12)

( حيةث تةم مخاطبةة  )الةدكتوراهلدرجةة  لمسجلالمدرس المساعد بالقسم وا -الب /محمد يحي ابراهيم حسين للسادة المشرفين على الط

 المذكور ثالث مرات ولم يتم الرد. 

رير امةا جةاء بالتقة االلغةاء للطالةب المةذكور بنةاءا علةى بالموافقةة علةي م16/8/2020المنعقةدة بتةاريخ  بجلسةته وقد أوصي المجلس

 .لسادة المشرفينة لسنويال

رير امةا جةاء بالتقة االلغاء للطالب المذكور بنةاءا علةى علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -:القرار 

 .لسادة المشرفينة لسنويال

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

فةتح بةاب القيةد  بشةأن الصةناعية والةتحكماإللكترونيةات هندسة د/ رئيس مجلس  قسم .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 10-12)

م 15/8/2020م بةدءا مةن 2020/2021م للعةام الجةامعي 2020دكتوراه ( دورة اكتةوبر  –ستير ماج –لطالب الدراسات العليا )دبلوم 

 م.15/9/2020حتى 

 –فةةتح بةةاب القيةةد لطةةالب الدراسةةات العليةةا )دبلةةوم  بالموافقةةة علةةي م16/8/2020المنعقةةدة بتةةاريخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةي المجلةةس

 م.15/9/2020م حتى 15/8/2020م بدءا من 2020/2021م للعام الجامعي 2020دكتوراه ( دورة اكتوبر –ماجستير 

  -كما اوصى مجلس القسم على تشكيل لجنة امتحان القبول من السادة :

 أ.د/ محمد ابو زيد البرواني. -3أ.د/ محمد عبد العظيم البرديني       -2أ.د/ حمدي على عوض        -2
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. لقسما مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي : القرار  

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

 خامسا:-     موضوعات قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

الب طةلل ةسةنويالر رياالتقة بشةأن ةالفيزيقا والرياضةيات الهندسةيرئيس مجلس قسم د/ .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 1-12) 

 -:(  1م وعددهم )2019/2020دكتور الفلسفة في العلوم األساسية الهندسية للعام الجامعي لدرجة  ين لمسجلا

                  م/ محمد ثروت محمد عطيةـ 1
 

 . ريرما جاء بالتق بالموافقة علي م16/8/2020المنعقدة بتاريخ  بجلسته وقد أوصي المجلس

  . ريرما جاء بالتق علي بالموافقة القسم مجلس بتوصية جاء ما علي بالموافقة للجنةا توصي : القرار

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
فتح باب القيد لطالب  بشأن ةالهندسيالفيزيقا والرياضيات قسم د/ رئيس مجلس  0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12ـ 2)

م حتى 15/8/2020م بدءا من 2020/2021م للعام الجامعي 2020دكتوراه ( دورة اكتوبر  –ماجستير  –الدراسات العليا )دبلوم 

  م.15/9/2020

 –ا )دبلةةوم فةةتح بةةاب القيةةد لطةةالب الدراسةةات العليةة بالموافقةةة علةةي م16/8/2020المنعقةةدة بتةةاريخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةي المجلةةس

 م.15/9/2020م حتى 15/8/2020م بدءا من 2020/2021م للعام الجامعي 2020دكتوراه ( دورة اكتوبر –ماجستير 

 –فةتح بةاب القيةد لطةالب الدراسةات العليةا )دبلةوم  علةي بالموافقةة القسةم مجلةس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي : القرار 

 م.15/9/2020م حتى 15/8/2020م بدءا من 2020/2021م للعام الجامعي 2020بر دكتوراه ( دورة اكتو–ماجستير 

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

 ما يستجد من اعمال  -سادسا:

 -:قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية موضوعات

د/ رئيس مجلس  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة 0خصوص الخطاب الوارد من السيد أ(ب12- 1)

المقيد لدرجة الماجيستير في العلوم  -علي تسجيل خطة البحث الخاصة برسالة المهندس /محمد ابراهم عبد الحليم شبانة عوض

الجزئي لمتوسط اربعة مواد  م والمعدل التراكمي 2019ة يناير الكهربية دورالهندسية بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت 

(  ويحق له التسجيل ويستكمل. 2.68)    

 التعلم العميق للكشف عن السرطان "   تطبيق "  -:في موضوع                          

"Application  of Deep Learning for Cancer Detection "                                  



 

 

 

 

 
 امعــة المـنوفـيةــج              

 كلية الهندسة االلكترونية بمنوف
 مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering-Menouf 

Vice Dean’s Office 

Of Postgraduate Studies and Research 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

 23954  ، منوفةاإللكترونيسة دكلية الهن 3660716/048فاكس:3661518/048ت:  
Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952  

Email : Shokair_1999@hotmail.com                        Prof : Mona Shokair                                                        
Mobile : 01000249437-01225039392         الكلية حاصلة على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

                                                                                           م(          3/7/2016)االعتماد في 

 

 

 

 

   -تحت إشراف :

 -اإللكترونيةة الهندسةة بكليةة الكهربيـــــةـة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسممتفرغ   أستاذ أ.د/ طه السيد طه 1
 المنوفية جامعة

 -اإللكترونيةة هندسةةال بكليةة الكهربيـــــةـة واالتصةاالت االلكترونيةات هندسةة بقسماستاذ متفرغ  أ.د/ معوض ابراهيم معوض  2
  المنوفية جامعة

 جامعةة -اإللكترونيةة الهندسةة بكليةة الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونياتمدرس بقسم هندسة  د/ محمد السيد الوكيل  3
  المنوفية

 

 .م بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور16/8/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ

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

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

س مجلس  قسةم هندسةة اإللكترونيةات واالتصةاالت الكهربيةة بشةأن الموافقةة د/ رئي.بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ (2-12)

المقيةدة لدرجةة الماجيسةتير فةي  العلةوم الهندسةية  -علي تسجيل خطة البحث الخاصة برسالة المهندس /علياء نهرو موسى السيد

(  ويحةق 3.5نهائي لمتوسط سةتة مةواد )م والمعدل التراكمي ال2018 ربقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة يناي

   .  للها التسجي

 تصميم هوائيات متعددة النطاق ذات كفاءة لالتصاالت الالسلكية المستقبلية   " "   -:في موضوع 

" Design of Efficient Multi-band Antennas for Future Wireless Communication "         

   -تحت إشراف :

المسةةةةةةيح  أ.د/ عةةةةةةادل عبةةةةةةد 1
 صليب

 -اإللكترونيةة الهندسةة بكليةة الكهربيـــــةـة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسممتفرغ   أستاذ
 المنوفية جامعة

 -اإللكترونيةة الهندسةة بكليةة الكهربيـــــةـة واالتصةاالت االلكترونيات هندسة بقسماستاذ مساعد  د/ احمد سعد الكوراني 2
  المنوفية جامعة

 م بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة8/3/2020المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ وقد أوصي

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

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

 موضوعات قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية:-
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/ ة الطلب المقدم من الطالب بشأن ةالفيزيقا والرياضيات الهندسيقسم د/ رئيس مجلس  0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 12ـ 3)

م  بالموافقة على 2014ة دورة اكتوبرالفيزيقا والرياضيات الهندسيقسم ب يرالمقيدة بتمهيدي ماجست –تسنيم صبحى السيد إبراهيم  

  م و ذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.2019/2020ايقاف القيد عن العام الجامعي 

الطالبةةةة المةةةذكورة عةةةن العةةةام الجةةةامعي علةةةى ايقةةةاف قيةةةد  بالموافقةةةة م16/8/2020المنعقةةةدة بتةةةاريخ بجلسةةةته وقةةةد أوصةةةي المجلةةةس

 و ذلك نظراا لظروف رعاية طفلها.م طبقا للوائح والقواعد المعمول بها 2019/2020

علةى ايقةاف قيةد الطالبةة المةذكورة عةن العةام الجةامعي  بالموافقةة القسةم مجلةس بتوصية جاء ما علي بالموافقة اللجنة توصي -القـــرار : 

 ة طفلها.م طبقا للوائح والقواعد المعمول بها و ذلك نظراا لظروف رعاي2019/2020

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

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

 

 وكيل الكلية                                                                           

 للدراسات العليا والبحوث                                                للعرض علي مجلس الكلية 

  د/ مني محمد صبري شقير(0)أ                                                                 
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