جــامعــة المـنوفـية
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
محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا الجلسة العاشرة رقم ( )10عن شهريونيو2020م
 إنه في يوم االحد الموافق  2020/6/ 21م وفي تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العليابرئاسة السيد األستاذ الدكتور /مني محمد صبري شقيرـ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بمكتب سيادتها وبحضور
كلا من السادة األعضاء -:
1

أ0د /طه السيد طه

عضوا

2

أ0د /حمدي علي أحمد عوض

عضوا

3

أ.د /رمضان عبد الحميد محمد الشنواني

عضوا

4

د /أسامه فوزي زهران

عضوا

5

د /محمد عبده محمد بربار

عضوا

6

السيد /طارق محمد عبد الحميد

7

السيدة  /رحاب محمد عمارة

عضوا "كادر عام "
سكرتير اللجنة

بدأ السيد أ0د /رئيس اللجنة بالترحيب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر في الموضوعات المعروضة
وهي كاآلتي -:

أوال  :المصـادقــات
المصادقة علي محضر الجلسة السابقة (الثامنة) المنعقدة بتاريخ 2020/5/17م.

ثانيا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
( )9-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة علي
تسجيل خطة البحث الخاصة برسالة المهندس  /حسين محمد حسين حسن إبراهيم  -المقيد لدرجة الماجيستير في العلوم الهندسية
بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة اكتوبر2016م والمعدل التراكمي النهائي (عدد النقاط والمتوسط) لمجموع
نقاط ستة مواد ( )3.05ويحق له التسجيل.

في موضوع  " -:تعزيز آداء شبكات اإلتصاالت ذات الخليا الحرة متعددة الدخول والخروج الضخمة "
''"Performance Enhancement of the Cell-Free Massive MIMO Communication Networks
تحت إشراف -:
1

أ.د /منى محمد صبري شقير

أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيـــــــة بكليـة الهندسـة اإللكترونيـة -جامعـة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنوفية

2

د /أحمد محمد بنية دياب

مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيــــــة بكليـة الهندسـة اإللكترونيـة -جامعـة
المنوفية

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ2020/6/14م بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور

القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور.
( )9 -2بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيـة بشـأن الموافقـة
علي تسجيل خطة البحث الخاصة برسالة المهندسة  /هبه محمد عبـد الحميـد عمـارة  -المقيـدة لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم
الهندسية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 2019م والمعـدل التراكمـي الجزئـي لمتوسـط اعلـى اربـ
مواد ( )3.78ويحق لها التسجيل ويستكمل .

في موضوع " تقنيات الية لتشخيص األمراض بإستخدام اإلشارات والصور الطبية "
""Automatic Techniques for Diagnosis using Biomedical Signals and Images

تحت إشراف السادة-:
م

الوظيفة

االسم

 1أ.د /طه السيد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

 2أ.د/السيد محمود الربيعي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

 3د/عادل شاكر الفيشاوي

أستاذ مساعد متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

 4د/محمد السيد الوكيل

مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ2020/6/14م بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة .
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة.
( )9-3بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة
علي تسجيل خطة البحث ا لخاصة برسالة المهندسة  /سمية عبد العظيم عبدالمقصود الفيشاوي -المقيدة لدرجة دكتور الفلسفة
في العلوم الهندسية .بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 2019م والمعدل التراكمي الجزئي لمتوسط
اعلى اربعة مواد ( )3.6ويحق لها التسجيل وتستكمل .

في موضوع " الكشف المبكر عن أورام المخ بإستخدام الشبكات العصبية اإلصطناعية"
""Early Detection of Brain Tumors using Artificial Neural Networks

تحت إشراف السادة-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوظيفة

االسم

م
 1أ.د /منى محمد صبري شقير

أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

 2د /وليد سعد فؤاد حلمي

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ2020/6/14م بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة

القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة.
( )9-4بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة
علي تسجيل خطة البحث الخاصة برسالة المهندس  /محمد رضا عبد الحميد عمران شعيب – المقيد لدرجة الماجستير في العلوم
الهندسية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 2019م والمعدل التراكمي الجزئي لمتوسط اعلى اربعة
مواد ( )3.43ويحق له التسجيل ويستكمل.

في

موضوع-:

"استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في تطبيقات الرعاية الصحية "
""Utilization of Artificial Intelligence Techniques in Healthcare Applications

تحت إشراف السادة-:
م

الوظيفة

االسم

 1أ.د /طه السيد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

 2د/عادل شاكر الفيشاوي

أستاذ مساعد متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ2020/6/14م بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور

القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور.
( )9-5بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الطلب
المقدم من الطالبة  /أمينة وحيد عبد المؤمن الطويل  -المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم الهندسية إليقاف القيد للعام
الجامعي 2020-2019م وذلك لرعاية الطفل.
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/14م بالموافقة علي إيقـاف قيـد الطالبـة المـذكورة و ذلـك نظـراا لرعايـة
الطفل
القـــرار  -:توصى اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علـى إيقـاف قيـد الطالبـة المـذكورة و ذلـك نظـراا
لرعاية الطفل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )9-6بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الطلب
المقدم من الطالب /شريف محمد عبدالمقصود الخنيزى – بشأن طلب الموافقة علي تغيير عنوان الرسالة من
تتب نقطة القدرة العظمي للخليا الشمسي
Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Cells
الي
تحسين جودة الصور الرقمية في التطبيقات الطبية
Quality Enhancement of Digital Images in Medical Applications
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/14م بالموافقة علي تعديل عنوان الرسالة م اعتبار التعديل تعديلا جوهريا ا

القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بتعديل عنوان الرسالة م اعتبار التعديل تعديلا جوهريا ا.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7ـ )9ـ بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشان تقرير لجنـة
االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة  /رحاب محمد حلمي ابو العطا ،المسجلة بالقسم للحصول علي درجة دكتور الفلسفة فـي العلـوم
الهندسية وشكلت اللجنة من-:
1

أ0د /حمــــــــــــدي أحمــــــــــــد
الميقاتي

أستاذ متفرغ كلية الهندسة جامعة المنصورة (خارجي)

2

أ.د /طه السيد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة المنوفية ( من داخل الكلية

3

أ.د /عـــادل عبـــد المســـي
صليب

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة المنوفية ( من داخل القسم)

4

أ.د /جمـــــــــال محـــــــــروس
عطيه

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة المنوفية (مشرف)

5

د /أسامة فوزى زهران

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة المنوفية (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/14م بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشـامل باجتيـاز ونجـا
المهندسة المذكورة
القـــرار  -:توصى اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشـامل باجتيـاز
ونجا المهندسة المذكورة .

----------------------------------------------------------------------------------------------- --------(8ـ )9ـ بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئـيس مجلـس قسـم هندسـة اإللكترونيـات واالتصـاالت الكهربيـة بشـان تقريـر
لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة  /فاطمة سامي سعيد عبدهللا  -المسجلة بالقسم للحصول علي درجة دكتور الفلسـفة فـي
العلوم الهندسية وشكلت اللجنة من-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1أ0د /حمدي أحمد الميفانى

أستاذ متفرغ كلية الهندسة جامعة المنصورة (خارجي)

 2أ.د /السيد محمود
الربيعي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة
المنوفية ( من داخل الكلية)

 3أ.د /عـــادل عبـــد المســـي
صليب

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة
المنوفية ( من داخل القسم)

 4د  /ســــــــــــعيد محمــــــــــــد أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة
عبدالعاطى
المنوفية (مشرف)
 5د /طارق أحمد مؤمن

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة
المنوفية (من خارج القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/14م بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشـامل باجتيـاز ونجـا
المهندسة المذكورة
القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشامل باجتياز
ونجا المهندسة المذكورة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(9ـ )9ـ بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشان تقرير
لجنة االمتحان الشامل الخاص للمهندس  /عبدالرحمن محمد مصطفي سليم  ،المسجل بالقسم للحصول علي درجة دكتور الفلسفة
في العلوم الهندسية.
وشكلت اللجنة من-:
 1أ0د /فـــــــايز ونـــــــيس أستاذ متفرغ كلية الهندسة جامعة المنصورة (خارجي)
زكى
 2أ.د/

طه السيد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة
المنوفية ( من داخل الكلية)

 3أ.د /عـــــــــادل عبـــــــــد أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة
المسي صليب
المنوفية ( من داخل القسم)
 4أ.د  /رمضــــــــــــــــــــان أستاذ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة اإللكترونية-جامعة المنوفية (مشرف)
عبدالحميد الشنواني
 5د /عبــــــدالعزيز طــــــه أستاذ مساعد (متفرغ ) بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية-
شلبي
جامعة المنوفية (من خارج القسم)
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وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/14م بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشـامل باجتيـاز ونجـا
المهندس المذكور .
القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشامل باجتياز
ونجا المهندس المذكور .
( ) 9 -10بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الطلب
المقدم من كل من الساده االستاذ الدكتور /صل صبري أحمد عبية والسيد الدكتور  /محمد فرحات عثمان حميد ـ عضوي
لجنة االشراف على المهندس  /محمد خليل عبد المنعم النجار ،المسجل لدرجة الماجستير في العلوم الهندسية وذلك بشأن قبول
اعتذارهما عن األستمرار في لجنة اإلشراف وذلك لظروفهما الخاصة  .وكذلك بخصوص الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور/
السيد محمود الربيعي المشرف الرئيسي على الطالب بإضافة السادة التالية اسمائهم إلى لجنة اإلشراف لحاجة موضوع البحث
لجهودهما:ـ
1ـ السيد االستاذ الدكتور /طه السيد طه  -االستاذ المتفرغ بقسم هندسه االلكترونيات واالتصاالت الكهربية.
2ـ السيد الدكتور  /عادل شاكر الفيشاوي ـ أستاذ مساعد (متفرغ ) بقسم هندسه االلكترونيات واالتصاالت الكهربية.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/14م بالموافقة على طلب اإلعتذار وطلب اإلضافة .
القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على طلب اإلعتذار وطلب اإلضافة .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )9-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علي تسجيل خطة
البحث الخاصة برسالة المهندسة  /مروه محمد على شرف الدين –المدرس المساعد بالقسم والمقيدة لدرجة دكتور الفلسفة في
العلوم الهندسية بقسم هندسة وعلوم الحاسبات دورة يناير2019م والمعدل التراكمي النهائي لمتوسط ستة مواد ( )3.75ويحق
لها التسجيل.

في موضوع -:

" نظام التحليلت المالية بإستخدام التقنيات الذكية "

”"Financial Analytics System Using Intelligent Techniques

تحت إشراف -:
1

أ.د/ايمــــن الســــيد احمــــد الســــيد أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلية الهندسة االلكترونية –جامعة المنوفية
عميرة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2

د /نــرمين عبــدالوهاب حســن أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلية الهندسة االلكترونية –جامعة المنوفية
البهنساوى

3

د /عز الدين بدوى جـاد الـرب مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلية الهندسة االلكترونية –جامعة المنوفية
حمدان

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ2020/6/14م بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة .
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رابعا:ـ

موضوعات قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم

( )9-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـوث بشـان التقـارير النصـف السـنوية للسـادة
المشرفين على الطلب المسجلين لدرجة (الماجستير ) واسمائهم كاالتي -:
1ـ آية ممدو أبو عياد مصطفى

2ـ علء محمد علم بيومي

3ـ إسلم محمد السيد شاهين

 4ـ عبدالحميد سعيد عبدالحميد شعلن

5ـ إسراء مصطفى محمد غريب

6ـ رانيا عاطف جاد الحاج

7ـ منال عبدالعظيم إسماعيل خيرة

8ـ على أحمد نور صديق

9ـ عل سعيد أحمد سلطان

10ـ محمد إبراهيم سليمان خميس

11ـ محمد مجدى فؤاد بلل

12ـ إسلم صل مصطفى محمد

13ـ على أشرف على سلم

14ـ ربي عبدالمقصود أحمد عبيد

15ـ رانيا عبدالخالق أبو النجا

16ـ محمود حسين أحمد حبيب

17ـ سالي عبدالعزيز محمد السيد

18ـ شيماء هاني حسن عامر

19ـ عاطف عبدربه محمد عبدربه

 20ـ أحمد مصطفى حسن الفتاوى

21ـ نورا عبدالمجيد السيد العبوقى

22ـ إيمان مصطفى إبراهيم عثمان

وقد أوصي المجلس بجلسـته المنعقـدة بتـاريخ 2020/6/14م بالموافقـة علـي مـا جـاء بالتقـارير النصـف سـنوية مـن السـادة
المشرفين على الطلب المسجلين لدرجة (الماجستير ) 0
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي ما جاء بالتقارير النصف سنوية مـن السـادة
المشرفين على الطلب المسجلين لدرجة (الماجستير ) 0
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9-2بخصــوص الخطــاب الــوارد مــن الســيد أ0د /وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث بشــان التق ـارير النصــف الســنوية للســادة
المشرفين على الطلب المسجلين لدرجة (الدكتوراه ) واسمائهم كاالتي -:
1ـ أمل عادل أبوالفتا شتا

2ـ والء محمد فت هللا شعيب

3ـ ياسر أحمد شوقي الشريف

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/14م بالموافقة علي ما جاء بالتقارير النصف سنوية من السادة المشرفين
على الطلب المسجلين لدرجة (الدكتوراه ).
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلـس القسـم بالموافقـة علـي مـا جـاء بالتقـارير النصـف سـنوية مـن السـادة
المشرفين على الطلب المسجلين لدرجة (الدكتوراه ).

( )9-3بخصــوص الخطــاب الــوارد مــن الســيد أ0د /رئــيس مجلــس قســم االلكترونيــات الصــناعية و الــتحكم بشــان الطلــب المقــدم أ.د/
عصام إبراهيم مدبولي ـ األستاذ المتفرغ بالقسـم بشـأن الموافقـة علـى تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة الخاصـة بالمهندسـة/
زينب زكريا القار  -المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم

في موضوع " أنظمة دمج صور متعددة المستشعرات "
""Multi-Sensors Image Fusion Systems
بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 1أ.د /عصام إبراهيم مدبولي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة
المنوفية(مشرف)

2

أ.د  /ياسمين على حسن فهمى

أستاذ بكلية الهندسة ا -جامعة القاهرة (خارجي)

3

أ.د /محمد أبوزيد البرواني

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية(داخلى)

4

د /غادة محمد البنبي

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة
المنوفية(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/14م بالموافقة علـى تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة للمهندسـة
المذكورة بنفس التشكيل المقتر الوارد من القسم والسابق اإلشارة إليه .
القـــــرار  -:توصــي اللجنــة بالموافقــة علــي مــا جــاء بتوصــية مجلــس القســم بالموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكيل المقتر الوارد من القسم والسابق اإلشارة إليه .

( )9- 4بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الطلب المقدم من الطالب  /محمد نـو
عطية نو  -المقيد لدرجة الماجستير في العلـوم الهندسـية إليقـاف قيـده للعـام الجـامعي 2020-2019م حيـث أنـه مقيـد بـدورة أكتـوبر
2011م وذلك نظرا لرعاية والدته .
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/14م بالموافقة علي إيقاف قيد الطالب المذكور وذلك نظرا لرعاية والدته .
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القـــرار  -:توصى اللجنة بالموافقة على مـا جـاء بتوصـية مجلـس القسـم بالموافقـة علـى إيقـاف قيـد الطالـب المـذكور وذلـك نظـرا لرعايـة
والدته .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا  -:موضوعات قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية
( )9-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بشأن الموافقة علي تسجيل خطة
البحث الخاصة برسالة المهندس  /أسامة محمد محمد عمارة  -المقيد لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم االساسية الهندسية بالقسم دورة
اكتوبر2018م والمعدل التراكمي النهائي ( )2.72ويحق له التسجيل.

في موضوع  " -:تحليل التشعب والتحكم في االهتزازات للنظم الديناميكية غير الخطية"
''"Bifurcation analysis and vibrations Control of nonlinear dynamical Systems
تحت إشراف -:
1

أ.د /مصــــطفى حســــن محمــــد أســتاذ االهتــزازات الميكانيكيــة المتفــرغ قســم الفيزيقــا والرياضــيات الهندســية بكليــة الهندســة
اإللكترونية -جامعة المنوفية
عيسى

2

د /محمــــــــد ســــــــيد محمــــــــد أســـتاذ مســـاعد الرياضـــيات الهندســـية قســـم الفيزيقـــا والرياضـــيات الهندســـية بكليـــة الهندســـة
اإللكترونية -جامعة المنوفية
عبدالقادر

3

د/تاصــــــــر عبــــــــد الفضــــــــيل مدرس الرياضـيات الهندسـية قسـم الفيزيقـا والرياضـيات الهندسـية بكليـة الهندسـة اإللكترونيـة-
جامعة المنوفية
عبدالحميد سعيد

4

مدرس الرياضـيات الهندسـية قسـم الفيزيقـا والرياضـيات الهندسـية بكليـة الهندسـة اإللكترونيـة-
جامعة المنوفية

د /على محمد لطفى قنديل

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ2020/6/14م بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور

القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )9-2بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بشأن الموافقة علي تسجيل
خطة البحث ا لخاصة برسالة المهندسة  /تسنيم محمد على فرحات  -المقيدة لدرجة الماجستير في العلوم األساسية الهندسية
بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية دورة أكتوبر 2018م والمعدل التراكمي النهائي لمتوسط خمس مواد ( )3نقاط ويحق لها
التسجيل.

في موضوع "" األغطية المزدوجة المتعامدة بواسطة فئات األشكال الغير منتهية "
""Orthogonal Double Covers by Infinite Graph Classes

تحت إشراف السادة-:
االسم

الوظيفة

م
 1أ.د /رمضان عبد الحميد الشنواني

أستاذ الرياضيات المتقطعة كلية الهندسة اإللكترونية – جامعة المنوفية

 2د  /أحمد ابراهيم المسدي

مدرس الرياضيات الهندسية كلية الهندسة اإللكترونية – جامعة المنوفية

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ2020/6/14م بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة .
القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة
------------------------------------------------------------------

"وقد انتهي االجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا"

وكيل الكلية
للعرض علي مجلس الكلية

للدراسات العليا والبحوث
(أ0د /مني محمد صبري شقير)
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