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   السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية

وبعد،،،،،،تحية طيبة                                                    

م2020فبرايرشهر( عن 6رقم ) السادسة الجلسة ضر اجتماع لجنة الدراسات العليانتشرف أن نرسل لسيادتكم مح   

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العليا عاشرة ال م الساعةم وفي تما 2/2020/ 16 الموافقاالحد  إنه في يوم -

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

-من السادة األعضاء : كلا   

 عضوا  طه السيد طهد/ .أ 1

 عضوا حمدي علي أحمد عوضد/ .أ 2

 عضوا مضان عبد الحميد محمد الشنوانيرد/ أ. 3

 عضوا أسامه فوزي زهراند/  4

 عضوا د/ محمد عبده محمد بربار 5

 عضوا "كادر عام "  طارق محمد عبد الحميد السيد/ 6

 سكرتير اللجنة رحاب محمد عمارة/ ةالسيد 7

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

                                                                                                                            -وهي كاآلتي :
 

  المصـادقــاتأوال : 

 م.19/1/2020( المنعقدة بتاريخ خامسةالالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة ) 

  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية موضوعاتثانيا : 

بشأن الموافقة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم هندسة ( 1-6)

الهندسية العلوم فيلدكتوراه ادرجة  -عبد الكريم حامد  سعيد سحر/ة علي ما جاء بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  

.تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  

 "تقييم اداء االنظمة اللسلكية الهائلة متعددة المدخلت والمخرجات لشبكات الجيل الخامس" -:في موضوع 

“Performance Evaluation of Massive MIMO for 5G Wireless Systems  " 
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العلرروم فرري  الرردكتوراهدرجررة  ةالمررذكورة المهندسرر جرراء بتوصررية مجلررس القسررم بمررنح نررة بالموافقررة علرري مرراتوصرري اللج -القرررار:

 .الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

بشأن الموافقة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةد/ رئيس مجلس  قسم هندسة  بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.( 2-6)

 الهندسية العلوم فيالماجستير درجة  –نجوى عاد ل محمد شبايك /ة ما جاء بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس علي

.اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية تخصص هندسة  

 "الطرق المختلفة لتعديل مساحة المقطع الرادرى لألجسام   "      ـفي موضوع:

“Different Methods For Modifying Radar-Cross-Section of Objects  "        

في  الماجستيردرجة  ةالمذكورة بالموافقة علي منح المهندس م9/2/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

العلروم فري  الماجسرتيردرجرة  ةالمرذكورة المهندسر ية مجلرس القسرم بمرنحجراء بتوصر توصري اللجنرة بالموافقرة علري مرا -القرار:

 .الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

بشأن الموافقة  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم هندسة (  3-6) 

 الهندسية العلوم يالماجستير فدرجة  –دعاء محمد زكى عزام/ة المناقشة بمنح المهندسعلي ما جاء بتوصية لجنة الحكم و

.اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية تخصص هندسة  

 "الهوائيات الذكية القابلة إلعادة التشكيل  "           -في موضوع:        

” Reconfigurable Smart Antennas"    

في الماجستير درجة  ةالمذكور ةبالموافقة علي منح المهندس م9/2/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

العلرروم فرري  الماجسررتيردرجررة  ةالمررذكورة المهندسرر جرراء بتوصررية مجلررس القسررم بمررنح توصرري اللجنررة بالموافقررة علرري مررا -:القرررار

 ية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةالهندس

بشرأن الموافقرة  هندسرة االلكترونيرات واالتصراالت الكهربيرةخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئريس مجلرس  قسرم ( ب4-6)

م بشرأن الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهنردس / ايهراب صرلل الردين حسرين محمرد هاشر علي
 للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.لجنة الحكم والمناقشة  تشكيل

-تحت عنوان:   

االستخدامات الحديثة ألنظمة االتصاالت البصرية اللسلكية وادارة سريتها في شبكات االتصاالت البصرية  "

 "المحلية و واسعة النطاق 
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“Modern Applications of Free Space Optical Communication Systems and Security 

Management in Local and Wide Area Communication Networks   ” 

  -تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علي م9/2/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته   

 )داخلي( اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة االتصاالتو االلكترونيات هندسة بقسمأستاذ  متفرغ  أ.د/ السيد محمود الربيعي 1

 جامعة االسكندرية ) خارجي( –استاذ بكلية الهندسة  أ.د/ حسام محمد حسان شلبي 2

 )مشرف ( ةاإللكتروني الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسمأستاذ متفرغ  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 3

 )مشرف ( اإللكترونية الهندسة بكلية الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسمأستاذ مساعد  د/ احمد نبيه زكى راشد 4

 

للرسالة الخاصة بالمهندس لجنة الحكم والمناقشة  بتشكيل جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -: القـــرار

 المذكور
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

د/ رئيس مجلس  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ (5-6)

العلوم  الماجيستير في لدرجة د المقي -/عبد الكريم صالح بدير الحناوي مهندس الرسالة بلبحث الخاصة علي تسجيل خطة ا

اربع مواد لمتوسط  النهائي م والمعدل التراكمي2019 ريناي الهندسية بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة

(  ويحق له التسجيل ويستكمل . 3.08)    

 " قابلية التشكل لهوائيات الموجة المتسربة  "       -:في موضوع 

" Reconfigurable Leaky Wave Antennas"                                    

   -تحت إشراف :

 -اإللكترونيرة الهندسرة بكليرة الكهربيـــــرـة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسممتفرغ   أستاذ صابرحلمى زين الدينأ.د/  1
 المنوفية عةجام

 -اإللكترونيرة الهندسرة بكليرة الكهربيـــــرـة واالتصراالت االلكترونيات هندسة بقسم مساعد استاذ هند عبد العظيم ملهطد/ أ. 2
  المنوفية جامعة

 كفر الشيخ جامعة -اإللكترونية الهندسة بكليةالكهربية الهندسة بقسم  أستاذ مساعد  نهى عبد السلم الشلبيد/أ. 3

 .م بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور9/2/2020أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ وقد

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
د/ رئيس مجلس  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ (6-6)

العلوم الهندسية  يستير فيالماجلدرجة دة المقي -/آيات البيومي محمود سالم ةمهندسالرسالة بعلي تسجيل خطة البحث الخاصة 
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ستة  مواد+ مادة لمتوسط  النهائي م والمعدل التراكمي2017اكتوبر بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة

(  ويحق لها التسجيل. 2.48التحسين )    

 "   ةدراسة اداء شبكات االستشعار اللسلكية غير المتجانس "       -:في موضوع 

"Study the Performance of Heterogenous Wireless Sensor Networks "                         
           

   -تحت إشراف :

 -اإللكترونيرة الهندسرة بكليرة الكهربيـــــرـة واالتصراالت االلكترونيات هندسة بقسممساعد  أستاذ عماد سعيد محمد حسند/  1
 المنوفية جامعة

اميررررررررر صررررررررلل حررررررررافظ / د 2
 لصفراويا

 جامعرة -اإللكترونيرة الهندسرة بكليرة الكهربيــــــة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم مدرس
  المنوفية

 ةالمذكور ةم بالموافقة علي التسجيل للمهندس9/2/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ

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

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

الطلرب بشران    الكهربيرةهندسرة اإللكترونيرات واالتصراالت د/ رئريس مجلرس قسرم .( بخصوص الخطاب الروارد مرن السريد أ7-6)

لدرجرة دكترور الفلسرفة فري العلروم  ةالمسرجل -فاطمة سامى عيرد عبرد   / ةالمقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس
 الهندسية.  

 " تصميم المواد الماصة للموجات الكهرومغناطيسية"        في موضوع : 

" Design of Electromagnetic Absorbing Materials"  

-الموافقة على تشكيل لجنة امتحان شامل من السادة:ب  

(  خارجي) جامعة المنصورة –استاذ متفرغ بكليه الهندسة    حمدي احمد الميقاتي  د/0أ 1  

(                    من داخل القسم)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم متفرغ أستاذ /السيد محمود الربيعيأ.د 2  

(                    مشرف)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم متفرغ أستاذ / عادل عبد المسيح صليبأ.د 3  

(                    )  من داخل القسمهندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسممساعد  أستاذ سعيد محمد عبد العاطي /د 4  

  القسم(  خارج)من الصناعية والتحكم  هندسة اإللكترونيات بقسم ساعد أستاذ م  طارق احمد مؤمند/  5

 ةم بالموافقة على تشكيل لجنة امتحان شامل للمهندس9/2/2020وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

إليه. اإلشارةبنفس التشكيل المقترل الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور  

 ةللمهندسر شراملتشركيل لجنرة امتحران  لموافقرة علرى مرا جراء بتوصرية مجلرس القسرم بالموافقرة علرىتوصى اللجنة با -: القـــرار

 .المذكورة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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الطلرب بشران    هندسرة اإللكترونيرات واالتصراالت الكهربيرةئريس مجلرس قسرم د/ ر.( بخصوص الخطاب الروارد مرن السريد أ8-6)

لدرجرة دكترور الفلسرفة  ةالمسرجل -ريحاب محمرد حلمرى محمرد ابرو العطرا / ةالمقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس
 في العلوم الهندسية.  

 " يةتصميم مصفوفات الهوائيات الكتشاف االورام السرطان"        في موضوع : 

" Design of Antenna Arrays for Cancer Tumors Detection "  

-بالموافقة على تشكيل لجنة امتحان شامل من السادة:  

(  خارجي) جامعة المنصورة –استاذ متفرغ بكليه الهندسة    حمدي احمد الميقاتي  د/.أ 1  

(                    من داخل القسم)  الت الكهربيةهندسة اإللكترونيات واالتصا بقسم متفرغ أستاذ /طه السيد طهأ.د 2  

(                    مشرف)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم متفرغ أستاذ / عادل عبد المسيح صليبأ.د 3  

     (                وعلوم الحاسبات )  من خارج القسمهندسة  بقسم أستاذ جمال محروس على عطيه /دأ. 4

  القسم(  داخل)من  واالتصاالت الكهربية هندسة اإللكترونيات بقسم أستاذ مساعد  اسامة فوزى زهراند/  5

 ةم بالموافقة على تشكيل لجنة امتحان شامل للمهندس9/2/2020وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

إليه. شارةاإلبنفس التشكيل المقترل الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور  

 ةللمهندسر شراملتشركيل لجنرة امتحران  توصى اللجنة بالموافقرة علرى مرا جراء بتوصرية مجلرس القسرم بالموافقرة علرى -: القـــرار

 .إليه اإلشارةبنفس التشكيل المقترل الوارد من القسم والسابق  المذكورة

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

بخصروص الطلرب  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةد/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 9-6) 

رسرالة الماجسرتير بالقسرم بشرأن تغييرر عنروان  الماجسرتيرلدرجرة  المسرجل -محمد احمد عبد المرنعم احمرد  / المقدم من المهندس

 -الخاصة به من :

 "تقنيات التعلم اآللي للتعرف على التعديل المبهم في انظمة االتصاالت البصرية "                 

"Machine Learning Techniques for Blind Modulation Identification in Optical 

Communication Systems  " 

 -إلى :

 "تقنيات التعلم اآللي للتعرف على التعديل المبهم في انظمة االتصاالت "                           

"Machine Learning Techniques for Blind Modulation Identification in 

Communication Systems  " 

تغييرا غيرر ر التعديل ر عنوان الرسالة مع اعتبايتغيعلي  بالموافقة م9/2/2020المنعقدة بتاريخ  بجلستهوقد أوصي المجلس 

 .جوهري
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ر عنروان الرسرالة مرع اعتبرار التعرديل يرتغي توصى اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علرى -القـــرار :

  .جوهريتغييرا غير 

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

اإللكترونيرات واالتصراالت الكهربيرة بشرأن د/ رئيس مجلس  قسرم هندسرة .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ (10-6)

م للعرررام الجرررامعي 2020العليرررا دورة ينررراير  تالموافقرررة علررري قبرررول قيرررد الطرررلب الجررردد المتقررردمين للقيرررد بالدارسرررا

 تمهيدي ماجستير( –الية ) تمهيدي دكتوراه م للدرجات العلمية الت2019/2020

 )تمهيدي دكتوراه(    : أولهم م/ رنا محمد عبد الغنى احمد        وآخرهم م/ نيرة محمد صلل سعد.      

 )تمهيدي ماجستير(   : أولهم م/ اسراء فتحي محمد المسيري   وآخرهم م/ هديل ابراهيم ذكى السيد حجر.

باعتمرراد اسررتمارات القيررد وقبررول الطررلب لمرحلررة ) تمهيرردي   م9/2/2020المنعقرردة بترراريخ  أوصررى المجلررس بجلسررته وقررد 

 م .2019/2020م  للعام الجامعي 2020تمهيدي ماجستير( دورة يناير  –دكتوراه 

ة       باعتمررراد اسررتمارات القيررد وقبرررول الطررلب لمرحلررر توصررى اللجنررة بالموافقرررة علررى مررا جررراء بتوصررية مجلررس القسررم  -القــررـرار  

 م .2019/2020م  للعام الجامعي 2020تمهيدي ماجستير( دورة يناير  –)تمهيدي دكتوراه 

 

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

 موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا

 
بشأن الموافقة علي تسجيل خطة وعلوم الحاسبات قسم هندسة  د/ رئيس مجلس.د من السيد أبخصوص الخطاب الوار (1-6)

في العلوم الهندسية بقسم  الماجستيرلدرجة والمقيدة  -عزة حسن ابراهيم الفقى/ ةللمهندس  ماجستيررسالة البالبحث الخاصة 

.التسجيل ا( ويحق له2.83النهائي )عدد النقاط والمتوسط )ل التراكمي م والمعد2018 رأكتوب دورة علوم الحاسباتهندسة و  

   -:في موضوع 

 "تصنيف اشعة اكس الصدرية باستخدام التعلم العميق" 

"Chest X-Ray Classification Using Deep Learning  " 

   -تحت إشراف :

 

1 

 

 أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية تحساسياالوعلوم  هندسة بقسم أستاذ

 

2 

 

 / سلوى السيد حمادةدأ.م. 

 

 الكترونية بحوث -معهد -لكترونيات استاذ متفرغ)مساعد(بقسم بحوث اال
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3 

 

 مروة احمد شومان د/

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسم مدرس

 
 

ماجسرتير رسرالة البالبحرث الخاصرة  علي تسجيل خطرة وصى اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقةت -القرار:

 للمهندسة المذكورة.

  

بشأن الموافقة علي تسجيل خطة وعلوم الحاسبات قسم هندسة  د/ رئيس مجلس.د من السيد أبخصوص الخطاب الوار (2-6)

في العلوم الهندسية بقسم  دكتور الفلسفةلدرجة والمقيدة  -أالء محمد احمد فكيرين/ ةللمهندس  هدكتورارسالة البالبحث الخاصة 

.التسجيل احق له( وي3.12النهائي لمتوسط ستة مواد)م والمعدل التراكمي 2018 رأكتوب دورة علوم الحاسباتهندسة و  

   -:في موضوع 

 " لمدربة باستخدام العلمات المائية الرقميةتامين حقوق النشر لنماذج الشبكات العصبية العميقة ا"

"Copyright Protection of Pre-Trained  Deep Neural Network Models using Digital  
Watermarking" 

   -تحت إشراف :

 

1 

 

 أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره

 

 لمنوفيةا جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسم أستاذ

 

2 

 

 جمال محروس عطيةد/أ.

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسم أستاذ

 

3 

 

 د/ مروة احمد شومان

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسم مدرس

 

 ةرالمذكو ةبالموافقة علي التسجيل للمهندس م9/2/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

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

بشرأن الموافقرة علري تسرجيل خطرة وعلروم الحاسربات قسرم هندسرة  د/ رئيس مجلس.د من السيد أبخصوص الخطاب الوار (3-6)

في العلروم الهندسرية بقسرم  دكتور الفلسفةلدرجة والمقيدة  -راندا كمال احمد سلطان/ ةللمهندس  الدكتوراهرسالة بالبحث الخاصة 

 .التسجيل اويحق له (3.43النهائي لمتوسط ستة مواد)م والمعدل التراكمي 2018 رأكتوب دورة علوم الحاسباتهندسة و

 "تعزيز االمن إلنترنت االشياء القائمة على تقنيات سلسلة الكتل"   -:في موضوع 
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"Security Enhancement for Internet of Things Based on Blockchain Techniques" تحرت

 -إشراف :

 

1 

 

 نوال احمد الفيشاوي أ.د/

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ

 

2 

 

 حمدان بد/عزالدين بدوي جاد الر

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسم مدرس

 

 ةرالمذكو ةبالموافقة علي التسجيل للمهندس م9/2/2020وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 ةالمذكور ةعلي التسجيل للمهندسبالموافقة  جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القرار:

بشأن الموافقة علي تسجيل خطة وعلوم الحاسبات قسم هندسة  د/ رئيس مجلس.د من السيد أبخصوص الخطاب الوار (4-6) 

في العلوم الهندسية  دكتور الفلسفةلدرجة والمقيدة  -هبه ابراهيم السيد البحيري/ ةللمهندس الدكتوراهرسالة بلخاصة البحث ا

.التسجيل ا( ويحق له3.05النهائي لمتوسط ستة مواد )م والمعدل التراكمي 2016 رأكتوب دورة علوم الحاسباتبقسم هندسة و  

   -:في موضوع 

 "ئية في الخلية البشرية باالعتماد على تقنيات التعلم اآلليالتنبؤ بالتفاعلت الدوا" 

"Predicting During Interactions in Human Cell Based on Machine Learning 
Techniques  " 

   -تحت إشراف :

 

1 

 

 نوال احمد راغب الفيشاوي أ.د/

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ

 

2 

 

 عبد الفتال عبد النبي عطية هليل/ دأ. 

 

 جامعة كفر الشيخ–الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بقسم مساعد استاذ 

 

3 

 

 هناء ابو العنين تركى د/

 

 المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية وعلوم الحاسبات هندسة بقسم مدرس
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 ةرالمذكو ةبالموافقة علي التسجيل للمهندس م9/2/2020عقدة بتاريخ وقد أوصي المجلس بجلسته المن

 ةالمذكور ةعلي التسجيل للمهندسبالموافقة  جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القرار:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلب المقدم  بشأن الموافقة عليهندسة وعلوم الحاسبات قسم الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس بخصوص الخطاب ( 5-6) 

لرسالة لجنة الحكم والمناقشة بشأن تشكيل  داليا محمد عطا  /  ةمن  لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس

.ةالمذكور ةالدكتوراه الخاصة بالمهندس  

-تحت عنوان:           

 "استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات للتنبؤ بنتيجة زرع الكلى" 

" Using Data Mining Techniques to Predict Kidney Transplantation Outcome" 

 

  -تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: ليبالموافقة ع م9/2/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

   حسن حسين السيد سليمان/ دأ.  1
 

 )محكم خارجي ( المنصورةجامعة – الحاسبات والمعلوماتكلية ب استاذ

 (ممن داخل القس) المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكليةوعلوم الحاسبات مساعد بقسم هندسة استاذ  د/ أحمد مصطفى المحلوي 2

 )عن لجنة االشراف( المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكليةوعلوم الحاسبات  استاذ بقسم هندسة أ.د/ ايمن السيد احمد السيد عميره 3

 ةللمهندسرر شرراملتشرركيل لجنررة امتحرران  توصررى اللجنررة بالموافقررة علررى مررا جرراء بتوصررية مجلررس القسررم بالموافقررة علررى -القــررـرار :

 المذكورة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 الخراص الشرامل االمتحران لجنرة تقريرر  بشران وعلروم الحاسربات هندسة قسم مجلس رئيس/ د.أ السيد من الوارد الخطاب بخصوص( 6-6)

 اللجنرة وشركلتبالقسرم  الهندسرية العلوم في الفلسفة دكتور لدرجة المسجلالمدرس المساعد و – مد عبد العظيم غزيهاحمد مح/  بالمهندس

 -:من

المنصورة جامعة –بقسم هندسة الحاسبات والنظم أستاذ هشام عرفات خليفة/  د.أ 1  

 جامعة–االلكترونية الهندسة بكلية ربيةالكه واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسم أستاذ منى محمد صيري شقير  / د.أ 2

 المنوفية

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

منوفيةجامعة ال–الهندسة االلكترونية  ةكلي –هندسة وعلوم الحاسبات  بقسم متفرغ أستاذ نوال احمد الفيشاوي/دأ. 4  

جامعة المنوفية–الهندسة االلكترونية  ةكلي-وعلوم الحاسبات  ةهندس بقسم مساعد أستاذ نرمين عبد الوهاب حسن/ د 5  

باعتماد االمتحان الشامل والموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان   م9/2/2020وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ

.دس المذكورالشامل باجتياز ونجال المهن  

بالموافقرة علرى مرا جراء بتقريرر لجنرة االمتحران الشرامل  جراء بتوصرية مجلرس القسرم توصي اللجنة بالموافقة علي مرا -: القـــرار

 ونجال المهندس المذكور باجتياز
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ ةالطلب المقدم من الطالب نشأوعلوم الحاسبات  بهندسة د/ رئيس مجلس قسم 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 7-6)

وعلوم الحاسبات دورة اكتوبر بقسم هندسة  والمقيدة لدرجة الماجستير في العلوم الهندسية -زينب عصام الدين حسن الجوهري 

نظرا م  و ذلك 2020م / 2019الموافقة على قبول عذر عن دخول امتحان الفصل الدراسي االول للعام الجامعي م  ب2018

 لظروفها المرضية.

قبول عذر الطالبة المذكورة عرن دخرول امتحران الفصرل  علي بالموافقة م9/2/2020المنعقدة بتاريخ  بجلسته وقد أوصي المجلس

 نظرا لظروفها المرضية.م  و ذلك 2020م / 2019الدراسي االول للعام الجامعي 

قبول عذر الطالبة المرذكورة عرن دخرول امتحران  بالموافقة على جاء بتوصية مجلس القسرم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القرار:

 نظرا لظروفها المرضية.م  و ذلك 2020م / 2019الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

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

بشأن الموافقة علي قبول وعلوم الحاسبات  قسم هندسة د/ رئيس مجلس 0الوارد من السيد أبخصوص الخطاب  (8-6)

م للدرجات العلمية 2019/2020م للعام الجامعي 2020ة يناير العليا دور تقيد الطلب الجدد المتقدمين للقيد بالدارسا

تمهيدي ماجستير( –التالية ) تمهيدي دكتوراه   

باعتمرراد اسررتمارات القيررد وقبررول الطررلب لمرحلررة ) تمهيرردي   م9/2/2020المنعقرردة بترراريخ  أوصررى المجلررس بجلسررته وقررد 

 م .2019/2020عي م  للعام الجام2020تمهيدي ماجستير( دورة يناير  –دكتوراه 

باعتمرراد اسررتمارات القيررد وقبررول الطررلب لمرحلررة توصررى اللجنررة بالموافقررة علررى مررا جرراء بتوصررية مجلررس القسررم  -القــررـرار :  

 م2019/2020م  للعام الجامعي 2020تمهيدي ماجستير( دورة يناير  –)تمهيدي دكتوراه 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 موضوعات قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم    ـ:رابعا

 بشرأن الموافقرة علري الصناعية والتحكمهندسة االلكترونيات بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس  قسم  (1-6)

المسررجل لدرجررة  –االشررراف علررى رسررالة الماجسررتير الخاصررة بالمهنرردس / محمررد فتحرري زكررى الررديري  الطلررب المقرردم مررن لجنررة
 للرسالة الماجستير الخاصة بالمهندس المذكور.لجنة الحكم والمناقشة الماجستير بالقسم بشأن تشكيل 

-تحت عنوان:   

 "التعرف على االشياء المخفية في الصناعة  "

“Identification of Hidden Objects in Industry ” 

  -تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علي م9/2/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته   

 )مشرف( المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية الصناعية والتحكم االلكترونيات هندسة بقسم متفرغ أستاذ أ.د/ محمد احمد فكيرين 1

 )من خارج القسم( المنوفية جامعة -اإللكترونية الهندسة بكلية واالتصاالت الكهربية االلكترونيات هندسة بقسم أستاذ أ.د/ منى محمد صبري شقير 2
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 أستاذ ونائب رئيس الهيئة القومية للستشعار من بعد وعلوم الفضاء )ممتحن خارجي( أ.د/ اشرف خالد حلمى 3

 

للمهنردس  شراملتشركيل لجنرة امتحران  ة بالموافقرة علرى مرا جراء بتوصرية مجلرس القسرم بالموافقرة علرىتوصى اللجنر -: القـــرار

 المذكور.

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

على إيقراف  بشأن الموافقة الصناعية والتحكمقسم هندسة االلكترونيات  مجلس رئيس بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/( 2-6)

دورة  -م حيرث أنره مسررجل لدرجرة الماجسرتير بالقسررم 2019م/2018/ محمرد فتحرري زكرى الرديري عرن العررام الدراسري  بتسرجيل الطالر

 م وذلك بأثر رجعى وذلك نظراا لرعاية والده.  2007أكتوبر 

وذلرك نظرراا لظرروف مررض  علرى ايقراف قيرد الطالرب المرذكور بالموافقرة م9/2/2020المنعقردة بتراريخ  لسرتهأوصى المجلس بج وقد

 والده

وذلرك نظرراا لظرروف  علرى ايقراف قيرد الطالرب المرذكور توصى اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصية مجلرس القسرم بالموافقرة -القـــرار :

    .مرض والده

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

الطلرب المقردم  نشرأب الصرناعية والرتحكمااللكترونيرات هندسرة د/ رئيس مجلس قسم .بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ( 4-6)

م  بالموافقة علرى قبرول 2017رحلة دبلوم الفرقة الثانية دورة اكتوبر والمقيدة بم -منى شوقي محمود محمد محمود / ةمن الطالب

 مرضها الشديد.نظرا لظروف م  و ذلك 2020م / 2019عذر عن دخول امتحان الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

خرول امتحران الفصرل قبول عذر الطالبة المذكورة عرن د علي بالموافقة م9/2/2020المنعقدة بتاريخ  بجلسته وقد أوصي المجلس

 .مرضها الشديدنظرا لظروفها م  و ذلك 2020م / 2019الدراسي االول للعام الجامعي 

قبرول عرذر الطالبرة المرذكورة عرن دخرول امتحران  بالموافقة علرى جاء بتوصية مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :

 نظرا لظروفها المرضيةم  و ذلك 2020م / 2019الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

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

المقردم مرن الطلرب  بشرأن الصرناعية والرتحكمقسرم هندسرة االلكترونيرات  مجلس بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس( 5-6)

يطلبرون فيره إضرافة الردكتور / أمجرد  نوالرذي -لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة /هند عبده عبرد الررحيم راضري
  اإلشراف وذلك نظرا لمجهودات سيادته في البحث العلمي.  إلى لجنةالمدرس بالقسم  –سيد عبد المجيد 

بالموافقة على إضافة سيادته الى لجنة اإلشراف وذلك نظرا لمجهودات سيادته  م9/2/2020يخ المنعقدة بتار بجلسته وقد أوصي المجلس 

-في البحث العلمي لتصبح لجنة االشراف كالتالي :  

الصناعية والتحكمقسم هندسة االلكترونيات ب استاذ متفرغ  .د/ بلل أحمد  أبو ظلم أ  hH 1 

تحكم الصناعية والقسم هندسة االلكترونيات ب مدرس  عصام نبيل احمد عبد العزيز أد/  ]]/ 2 22 

الصناعية والتحكمقسم هندسة االلكترونيات ب مدرس   أمجد سيد عبد المجيد د/   3 3 
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الرى لجنرة  إضرافة الردكتور / أمجرد سريد عبرد المجيرد بالموافقرة علرى جاء بتوصية مجلرس القسرم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -:القرار

 ا لمجهودات سيادته في البحث العلمياإلشراف وذلك نظر

. 

بشررأن  الصررناعية والررتحكماإللكترونيررات د/ رئرريس مجلررس  قسررم هندسررة .بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السرريد أ (6-6) 

م للعرررام الجرررامعي 2020العليرررا دورة ينررراير  تالموافقرررة علررري قبرررول قيرررد الطرررلب الجررردد المتقررردمين للقيرررد بالدارسرررا

 تمهيدي ماجستير( –ية التالية ) تمهيدي دكتوراه م للدرجات العلم2019/2020

باعتمرراد اسررتمارات القيررد وقبررول الطررلب لمرحلررة ) تمهيرردي   م9/2/2020المنعقرردة بترراريخ  أوصررى المجلررس بجلسررته وقررد   

 م .2019/2020م  للعام الجامعي 2020تمهيدي ماجستير( دورة يناير  –دكتوراه 

باعتمرراد اسررتمارات القيررد وقبررول الطررلب لمرحلررة قررة علررى مررا جرراء بتوصررية مجلررس القسررم توصررى اللجنررة بالمواف -القــررـرار :  

 م2019/2020م  للعام الجامعي 2020تمهيدي ماجستير( دورة يناير  –)تمهيدي دكتوراه 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ما يستجد من اعمال -:خامسا 

 موضوعات قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

د/ رئريس مجلرس  قسرم الفيزيقرا والرياضريات الهندسرية بشرأن الموافقرة .بخصوص الخطاب الروارد مرن السريد أ(  1-6)

م 2019/2020م للعررام الجررامعي 2020علرري قبررول قيررد الطررلب الجرردد المتقرردمين للقيررد بالدارسررات العليررا دورة ينرراير 

 للدرجات العلمية التالية )تأهيلي +تمهيدي ماجستير + تمهيدي دكتوراه(

                                                                                                    –باعتمراد اسرتمارات القيرد وقبرول الطرلب لمرحلرة )ترأهيلي م 9/2/2020المنعقردة بتراريخ  وقد أوصرى المجلرس بجلسرته      

 م .2019/2020م  للعام الجامعي 2020تمهيدي دكتوراه( دورة يناير 

باعتمرراد اسررتمارات القيررد وقبررول الطررلب لمرحلررة توصررى اللجنررة بالموافقررة علررى مررا جرراء بتوصررية مجلررس القسررم  -القــررـرار :  

 م2019/2020م  للعام الجامعي 2020( دورة يناير هتأهيلي +تمهيدي ماجستير + تمهيدي دكتورا)

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

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية موضوعات

/ رئيس مجلس  قسرم هندسرة االلكترونيرات واالتصراالت الكهربيرة بشرأن الموافقرة بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د (2-6)

علي الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة / فاطمة عارف محمود حسين بشأن تشكيل لجنرة 
 الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.

-تحت عنوان:   

 نظام ارسال واستقبال في شبكات اتصاالت االلياف البصرية المتقدمة " " تحسين أداء

“Performance Enhancement of the Transceiver System in Advanced Optical Fiber 

Communication Networks” 
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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 

 

  -ة من السادة:بالموافقة علي تشكيل لجنة الحكم والمناقش م9/2/2020المنعقدة بتاريخ وقد أوصى المجلس بجلسته   

 أستاذ  متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيــــــة بكلية الهندسة اإللكترونية )داخلي( أ.د/ طه السيد طه 1

 استاذ باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ) خارجي( أ.د/ مصطفى حسين على 2

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيــــــة بكلية الهندسة اإللكترونية )مشرف ( دأ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محم 3

 أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيــــــة بكلية الهندسة اإللكترونية )مشرف ( د/ احمد نبيه زكى راشد 4

 

للمهندسرة  الحكرم والمناقشرةتشركيل لجنرة  على ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علىتوصى اللجنة بالموافقة  -: القـــرار

  المذكورة.

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

  
 

 "وقد انتهي االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا"                                     

 

 

 وكيل الكلية                                                                           

 للدراسات العليا والبحوث                                                للعرض علي مجلس الكلية 

  د/ مني محمد صبري شقير(0)أ                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


