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محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة رقم ( )4عن شهرأكتوبر4848م
 إنه فً ٌوم االحد الموافق  4848/68/م وفً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌابرئاسة السٌد األستاذ الدكتور /منً محمد صبري شقٌرـ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها وبحضور
كلا من السادة األعضاء -:
6

أ8د /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

4

أ8د /حمدي علً أحمد عوض

عضوا

8

أ.د /أسامه فوزي زهران

عضوا

4

د /محمد سٌد عبد القادر

عضوا

6

د /محمد عبد الحمٌد الرشٌدي

عضوا

5

السٌد  /طارق محمد عبدالحمٌد

6

السٌدة  /والء نور الدٌن البنا

عضوا "كادر عام "
سكرتٌر اللجنة

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

أوال  :المصـادقــات
المصادقة علً محضر الجلسة السابقة (الثانٌة عشرة) المنعقدة بتارٌخ 4848/3/46م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندسة  /هاٌدي احمد على الضوى  -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 4866م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة
مواد ( )8.86وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع  " -:اطار عام كفء لتطبٌقات تأمٌن انترنت االشٌاء ٌعتمد على البصمات "
"" Efficient Biometric Security Framework for Internet of Things Applications
تحت إشراف -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

استاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /غادة محمد عبدالستار البنبً

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د /عز الدٌن جاد الرب حمدان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /ولٌد فؤاد جابر الشافعً

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة  /امٌرة عبد المنعم محمود على  -بشأن تشكٌل
لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

"تخفٌض التشوهات والتقسٌم الكفء للصور الطبٌة"
""Efficient Degradation Reduction and Segmentation of Medical Images
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /طه السٌد طه

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

4

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

8

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

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

4

أ.د /احمد هشام قندٌل

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة القاهرة ( خارجً)

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشةة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة  /اٌمان جابر زهران الشٌخ عمر -بشأن تشكٌل
لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

"نظام تحدٌد الهوٌة بترددات الرادٌو لتحسٌن مراقبة المواد النووٌة"
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"Radio Frequency Identification System to Improve The Monitoring of Nuclear
"Materials

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /السٌد مصطفى سعد

استاذ متفرغ بكلٌة الهندسة – جامعة حلوان ( خارجً)

4

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

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

8

أ.د /حسن إبراهٌم محمد حسن

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة المنصورة ( مشرف)

4

أ.د /اسامة فوزى زهران

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

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشةة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة  /سامٌة محمد محمد عبدالحلٌم بشأن تشكٌل
لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

"تصنٌف سلسل الحمض النووي على اساس التعلم العمٌق"

" " Classification of DNA Sequences Based on Deep Learning
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د  /نبٌل عبدالواحد إسماعٌل

استاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات–كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف)

4

أ.د /حسام الدٌن حسٌن احمد

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

8

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

أ.د /محمد عبد العظٌم محمد

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة المنصورة ( خارجً)

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشةة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف علةى رسةالة الماجسةتٌر الخاصةة بالمهندسةة  /نهةاد طةه حجةاح محمةد عةزت بشةأن تشةكٌل
لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،منوف 48964

Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952

Prof : Mona Shokair
الكلية حبصلة على االعتوبد هي الهيئة القوهية لضوبى جودة التعلين
(االعتوبد في  6102/7/3م)

Email : Shokair_1999@hotmail.com
Mobile : 01000249437-01225039392

جــامعــة المـنوفـٌة
كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف
مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
Menoufia University
Faculty of Electronic Engineering-Menouf
Vice Dean’s Office
Of Postgraduate Studies and Research

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحت عنوان-:

" تحلٌل صور القرنٌة "

" " Analysis of Corneal Images
قد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /ابراهٌم محمد الدكانً

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

4

أ.د /محى محمد هدهود

أستاذ متفرغ بكلٌة الحاسبات والمعلومات -جامعة المنوفٌة (خارجً )

8

د /عادل شاكر الفٌشاوي

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

4

د /غادة محمد عبد الستار البنبً

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مشرف)

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشةة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /آٌة محمةد جمةال محمةد محمةد  -بشةأن تشةكٌل
لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

"تصحٌح عدم االنتظام فً لقطات صور االشعة تحت الحمراء المتتابعة"
""Non-Uniformity Correction in Infrared Image Sequences
قد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د  /نبٌل عبدالواحد إسماعٌل

استاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات–كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف)

4

أ.د /محمد محمد عبدالسلم نصار

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

8

أ.د /محمد شرف اسماعٌل سٌد

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة الزقازٌق ( خارجً)

4

د /عادل شاكر الفٌشاوي

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

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشةة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /إٌمان محمد عبد المجٌةد عمةران بشةأن تشةكٌل
لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

"نظام القٌاسات الحٌوٌة القابلة لإللغاء على اساس التعلٌم العمٌق باعتباره تقنٌه جدٌدة ألمن المرافق النووٌة"
"Cancelable Biometric System Based on Deep Learning as a New Technique for
"Nuclear Facilities Security
قد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د  /نبٌل عبدالواحد إسماعٌل

استاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات–كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف)

4

أ.د /عبد العزٌز ابراهٌم محمود

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

8

أ.د /احمد جمعه رضوان

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة القاهرة ( خارجً)

4

د /اٌمن عزب عبد الحلٌم

أستاذ مساعد بهٌئة الطاقة الذرٌة (مشرف )

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشةة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس  /محمد عصام عبدالعزٌز عبدالعال  -بشأن
تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

"تطبٌق خوارزمٌات التشفٌر بواسطة الرٌاضٌات الرباعٌة "

" "" Implementation of the Encryption Algorithms Using Quaternion Mathematics
قد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /حسن محمد الكمشوشً

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة – جامعة اإلسكندرٌة ( خارجً)

4

أ.د  /إٌمٌل صبحى سعد شكر هللا

استاذ الرٌاضٌات الهندسٌة المتفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف)

8

أ.د /منى محمد صبري شقٌر

استاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (داخلً)

4

د /سعٌد محمد عبدالعاطى

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة – (مشرف )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشةة
للمهندس المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .

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

( )6-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /نٌفٌن محمد فؤاد صادق بشأن تشكٌل لجنة
الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

" تحلٌل ومعالجة صور األشعة تحت الحمراء "

" "Analysis and Processing of Infrared Images
قد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /إبراهٌم محمد الدكانً

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف)

4

أ.د  /عادل عبدالمسٌح صلٌب

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (داخلً)

8

أ.د /سامى عبدالمنعم الضلٌل

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف)

4

أ.د /صالح مصباح القفاص

أستاذ باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري– (خارجً )

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشةة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /نانسً عبدالعظٌم حسن عرفة  -بشأن تشكٌل
لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

" نمذجة قناة اإلتصال فً شبكات النانو "
""Communication Channel Modeling in Nano Networks
قد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /طه السٌد طه

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (داخلً)

4

أ.د  /عاطف السٌد أبو العزم

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف)

8

أ.د /خالد محمد فؤاد الخامً

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة القاهرة (خارجً)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف )
 4د /سعٌد محمد عبدالعاطى
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشةة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب
المقدم من الطالب  /رامً محمد عمر خطاب – المقٌد بتمهٌدي ماجستٌر بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة
اكتوبر4864م بالموافقة على اٌقاف تسجٌل عام تانى عن العام الجامعً 4848/4869م و ذلك نظراا لظروف مرض زوجته.
وقد أوصً المجلةس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4848/9/68م بالموافقةة علةً اٌقةاف تسةجٌل الطالةب المةذكور عةام تةانى عةن
العام الجامعً 4848/4869م طبقا للوائح والقواعد المعمول بها و ذلك نظراا لظروف مرض زوجته.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً اٌقاف تسةجٌل الطالةب المةذكور
عام تانى عن العام الجامعً 4848/4869م طبقا للوائح والقواعد المعمول بها و ذلك نظراا لظروف مرض زوجته.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن انتهاء
المدة القانونٌة الخاصة بالطالبة /سامٌة محمد عبد السلم الحاجة  -المسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة وحٌث أن
مدة الدراسة ال تزٌد عن أربع سنوات من تارٌخ القٌد حسب القواعد المنظمة لذلك وتنتهى فً 4848 /9 /88م ولم تحصل على
درجة الماجستٌر حتى اآلن .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقةة علةى الغةاء التسةجٌل للطالبةة المةذكورة وذلةك بنةاءاا علةى
طلب السادة المشرفٌن وذلك النقطاعها عن استكمال الدراسة منذ التسجٌل.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً الغاء التسجٌل للطالبة المذكورة وذلةك
بناءاا على طلب السادة المشرفٌن وذلك النقطاعها عن استكمال الدراسة منذ التسجٌل.

-------------------------------------- -------------------------------------------------------------( )6-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن انتهاء
المدة القانونٌة الخاصة بالطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة للعام الجامعً 4848/4869م وعددهم
( ) 84طالب اولهم المهندسة  /شٌماء السٌد عبد العزٌز حسن  ....وآخرهم المهندس  /باسم عادل عبد الفتاح الغراب  -وحٌث أن
مدة الدراسة ال تزٌد عن أربع سنوات من تارٌخ القٌد حسب القواعد المنظمة لذلك وتنتهى فً 4848 /9 /88م ولم ٌحصلوا
على درجة الماجستٌر حتى اآلن .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة على مد فترة التسجٌل لمدة عام إضةافً لكةل طالةب وذلةك
بناءاا على طلب من السادة المشرفٌن .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسةم بالموافقةة علةً مةد فتةرة التسةجٌل لمةدة عةام إضةافً
لكل طالب وذلك بناءاا على طلب من السادة المشرفٌن .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة البحث
الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة  /زهراء سعٌد حسن بدٌر -المقٌدة لدرجة ماجستٌر العلوم الهندسٌة بقسم هندسة وعلوم
الحاسبات دورة أكتوبر 4863م والمعدل التراكمً النهائً (عدد النقاط والمتوسط )( )8.66وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع -:

" تصنٌف صور االشعة المقطعٌة ألمراض الرئة "

" "Lung Diseases Computed Tomography Images Classification
تحت إشراف -:
6

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

أ.د /جمال محروس على عطٌه

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

 4د /مروة احمد شومان

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشةان الموافقةة علةً عقةد امتحةان شةامل
الخاص بالمهندسة  /أمانً سمٌر صابر حسن – والمسجلة لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌة بقسةم هندسةة وعلةوم
الحاسبات.
تحت عنوان-:

" تحلٌل االعتمادٌة وتحسنها لنظام الحماٌة للمفاعل النووي "
"Reliability Analysis and Improvement for the Nuclear Reactor Protection
"System
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً عقد االمتحان الشامل للطالبة المذكورة
وتتكون لجنة االمتحان من السادة-:
 6أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

 4أ.د /نوال أحمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

 8أ.د /جمال محروس على عطٌه

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات -كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

 4د /سعٌد محمد عبدالعاطى

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

 6أ.د /محمد نور السٌد أحمد

استاذ بمعهد بحوث اإللكترونٌات

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً عقد االمتحةان الشةامل للطالبةة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الطلب المقدم من الطالب /محمد
سامى محمد سعٌد حامد للقٌد بدبلوم الدراسات العلٌا قسم هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم ان الطالب حاصل على بكالورٌوس الهندسة
االلكترونٌة تخصص هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم من كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف بتقدٌر عام مقبول.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقةة علةً قٌةد المهنةدس المةذكور بةدبلوم الدراسةات العلٌةا قسةم
هندسة وعلوم الحاسبات.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً قٌةد المهنةدس المةذكور بةدبلوم
الدراسات العلٌا قسم هندسة وعلوم الحاسبات.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات بشةةأن التق ةارٌر السةةنوٌة للسةةادة
المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة (الدكتوراه ) وعددهم ( )44أولهم الطالب /أحمد عبدالعظٌم غزٌه ـ وأخةرهم الطالبةة  /سةلوى
سعٌد على السٌد .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن التقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن
على الطلب المسجلٌن لدرجة (الماجستٌر) وعددهم ( )64أولهم الطالب /محمد فتحً أبو العل على وأخرهم الطالبة  /والء محمد
خلٌل .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن التقارٌر السنوٌة للسادة
المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة (الماجستٌر ) والتً ٌوصون فٌها بالمد للطلب وعددهم ( )66طالب أولهم الطالب  /وائل
أحمد عزت محمد عناٌت ـ وأخرهم الطالبة  /والء محمد خلٌل .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً ماجاء بالتقارٌر بالمد للطلب المذكورٌن .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ماجاء بالتقارٌر بالمد للطلب المذكورٌن .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6ـ  )6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقةة علةى إلغةاء قٌةد الطالبةة /
هدٌل فتحً محمد بكٌر ـ والمقٌدة لدرجة الماجستٌر بالقسم دورة ٌناٌر4865م وذلك النتهاء المدة القانونٌة .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً إلغاء قٌد الطالبة المذكورة .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً إلغاء قٌد الطالبة المذكورة .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3ـ  )6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقةة علةى إلغةاء قٌةد الطالةب /
رامً أشرف صلح زٌن الدٌن ـ المدرس المساعد بالقسم والمقٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بالقسم دورة ٌنةاٌر4863م
وذلك نظراا لحصوله على المنحة المقدمة من البرنامج المصري األلمانً للمنح طوٌلة المد .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً إلغاء قٌد الطالب المذكورة .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً إلغاء قٌد الطالب المذكورة .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(9ـ  )6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن التقرٌر السنوي للسةادة المشةرفٌن
على الطالب  /محمد عاطف محمد محمد موسى ـ المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بالقسم وٌوصون فٌه باإللغاء له.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً ما جاء بالتقرٌر بإلغاء تسجٌل الطالب المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقرٌر بإلغاء تسجٌل الطالب المذكور.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعا-:

موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة
البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندسة  /نورا ٌحً زكرٌا الشٌخ  -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم االساسٌة الهندسٌة
بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة دورة ٌناٌر 4869م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط خمسة مواد ( )8.96وٌحق لها التسجٌل

فً موضوع  " -:اشباه الموصلت المغناطٌسٌة المخففة القائمة على اغشٌة رقٌقة من اوكسٌد الزنك النانوى
التركٌب المطعم لتطبٌقات االلكترونٌات الدوارة "
" Doped Nano Structural Zinc Oxide Thin Films Based on Diluted Magnetic
"Semiconductors for Spin Electronics applications
تحت إشراف -:
6

أ.د /اٌناس كمال بطٌشه

4

د /احمد محمد عبد الفتاح ابو عراٌس

أستاذ مساعد متفرغ فٌزٌاء جوامد بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د /محمد سعٌد حسن شمس

مدرس الفٌزٌاء الهندسٌة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

استاذ فٌزٌاء الجوامد -رئٌس مجال قٌاس الخواص الكهربٌة والعزلٌة للمواد -المركز القومً للبحوث -الدقً جٌزة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6 -4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن مقترح تنظٌمً لكٌفٌة اسةناد
مهةةام االشةةراف علةةى الرسةةائل العلمٌةةة (دكتةةوراه – ماجسةةتٌر) علةةى السةةادة اعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس داخةةل االقسةةام العلمٌةةة بشةةكل دوري
ومنتظم.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م وقد تحدث االعضاء انه بالنسبة للهٌئة المعاونة ٌتم التسجٌل لهم مع مراعاة
االلتزام بالخطة البحثٌة الخاصة بالقسم اما بالنسةبة للطةلب مةن الخةارح فٌةتم تسةجٌلهم بنةاءا علةى رغبةاتهم حٌةث انهةم هةم مةن ٌحةددون
المشرفٌن.

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،منوف 48964
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خامسا -:ما ٌستجد من اعمال

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم
( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً
تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندس ٌ /وسف فوزى ٌوسف حنا  -المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة أكتوبر 4865م والمعدل التراكمً النهائً (لمتوسط ستة مواد())4.93
وٌحق له التسجٌل .

فً موضوع -:

" تطوٌر الشبكات العصبٌة المتقدمة للتحكم فً حركة الروبوت "

""Development of Advanced Neural Networks for Robotic Motion Control
تحت إشراف -:
6

أ.د /محمد عبدالعظٌم البردٌنً

 4د /أحمد محمد محمد النجار
8

د /عبد العزٌز على عبد العزٌز خاطر

أستاذ متفرغ ـ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
مدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن التقارٌر السنوٌة
للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة (الماجستٌر ) وعددهم ( )46أولهم الطالب /عبدالحمٌد سعٌد عبدالحمٌد شعلن ـ
وأخرهم الطالب  /مهند خلٌل رجب الحوشً .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن التقةارٌر السةنوٌة
للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة (الدكتوراه ) وعددهم ( )6وهى الطالبة  /أمل عادل أبو الفتح شتا .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً ما جاء بالتقرٌر السنوي للسادة المشرفٌن .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الطلبات المقدمة مةن
السادة المشةرفٌن علةى الطةلب المسةجلٌن لدرجةة (الماجسةتٌر ) والتةً ٌطلبةون فٌهةا الموافقةة علةى المةد للطةلب وعةددهم ()63طالةب
أولهم الطالبة /سالً عبدالعزٌز محمد السٌد ـ وأخرهم الطالب  /إسلم محمد السٌد شاهٌن .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً المد لعام أخر للطلب المذكورٌن .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد لعام أخر للطلب المذكورٌن .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6ـ  )6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن الطلةب المقةدم مةن
السادة المشرفٌن على الطالبة  /آٌات سعٌد عبدالجواد النجار – المسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر بالقسةم والتةً ٌطلبةون فٌةه الموافقةة علةى
إلغاء التسجٌل للطالبة وذلك النقطاعها عن البحث لمدة عام مع عدم جدوى التواصل معها.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً إلغاء التسجٌل للطالبة المذكورة .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً إلغاء التسجٌل للطالبة المذكورة .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6 -5بخصةوص الخطةاب الةوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن إعتمةاد توزٌةةع
مقررات الدراسات العلٌا .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م بالموافقة علً اإلعتماد .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً اإلعتماد .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6 -6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن مقترح تنظٌمً
لكٌفٌة اسناد مهام االشراف على الرسائل العلمٌة (دكتوراه – ماجستٌر) على السادة اعضاء هٌئة التدرٌس داخل االقسام العلمٌة بشكل
دوري ومنتظم.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/9/68م علً اآلتً :ـ
6ـ تطبٌق الئحة الدراسات العلٌا من حٌث عدد المشرفٌن .
4ـ ال ٌجوز االنفراد باإلشراف على الطالب .
8ـ االلتزام بخطة القسم لتحقٌق التوازن بٌن المسارات المختلفة فً القسم .
4ـ ٌفضل التنوع فً لجنة اإلشراف ( استاذ ـ استاذ مساعد ـ مدرس )

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

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

( )6-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس ٌ /حٌا زكرٌا مصطفى السٌد حاتم  -بشأن اعةادة
تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسةالة الخاصةة بالمهنةدس المةذكور وذلةك النتهةاء صةلحٌة اللجنةة بتةارٌخ 4848/9/66م وعةدم
امكانٌة حضور الطالب من المملكة العربٌة السعودٌة فً الوقت الحالً لحضور المناقشة نظرا لظروف جائحة كورونا.

قد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/9/68م بالموافقة علً اعادة تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ .د /سعٌد السٌد اسماعٌل الخامً

استاذ متفرغ بكلٌة الهندسة–جامعة اإلسكندرٌة (مشرف )

4

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة-كلٌة الهندسة اإللكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف )

8

أ.د /نهى عثمان قرنً

استاذ بكلٌة الهندسة–جامعة اإلسكندرٌة (خارجً )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة-كلٌة الهندسة اإللكترونٌة –جامعة المنوفٌة (داخلً )
 4د /محمد صلح طبور
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً اعةادة تشةكٌل لجنةة الحكةم
والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشرة ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للعرض علي مجلس الكلية

للدراسات العلٌا والبحوث
(أ8د /منً محمد صبري شقٌر)
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