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8 م4863 أغسطس ( عن شهر64رقم ) عشر الثانٌة الجلسةمحضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا "   

تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌا  صباحا   العاشرة الساعةم وفً تمام  45/3/4863الموافق  األحد إنه فً ٌوم -

 كل   برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/ سناء محمود الربٌعً وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها وبحضور

-من السادة األعضاء :  

 عضوا أ.د/ السٌد محمود الربٌعً 6

 عضوا ي شقٌرمنً محمد صبرد/ 8أ 4

 عضوا عمٌره أحمد السٌد د/ أٌمن السٌدأ. 8

 عضوا "كادر عام "  صلح محمد ٌونس السٌد/ 4

 سكرتٌر اللجنة  عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌدالسٌد/  6

 واعتذر عن عدم الحضور 

 عضوا  ًمحمد أبو زٌد البر واند/  6

 عضوا عبد النبً محمدد/ محمد  4

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

 

  قــاتالمصـاد :أوال  

 .م44/6/4863( المنعقدة بتارٌخ الحادٌة عشرالمصادقة علً محضر الجلسة السابقة ) 

  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة موضوعاتثانٌا : 

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

 الهندسٌة العلوم ًالماجستٌر فدرجة  -حسام على على العربً / ً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسعل

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة  

 

 "نماذج هوائً التوحٌد فً تطبٌقات تجمٌع طاقة الموجات الكهرومغناطٌسٌة "        -فً موضوع:

“Rectenna Models For Electromagnetic Energy Harvesting Applications” 
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فً  الماجستٌرالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م64/3/4863المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

العلوم الهندسٌة تخصص فً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندسب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

 . هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

بشؤن الموافقة  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة بخ( 4-64)  

 الهندسٌة العلوم ًالماجستٌر فدرجة  -كٌرلس فإاد لبٌب ٌوسف / علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة  

 "إدارة الطٌف لشبكات االتصاالت اللسلكٌة "                            -ً موضوع:ف

“Spectrum Management for wireless Communication Networks” 

فً  الماجستٌرالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م64/3/4863المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةالعلوم الهندسٌة 

العلوم الهندسٌة تخصص فً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندسب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

 . هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأؤن الموافقأة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-64)
دكتأأور المقٌأأد لدرجأأة  - عبأأد المأأنعم عسأأاكر دالصأأمأحمأأد عبأأد /  للمهنأأدس الأأدكتوراهعلأأً تسأأجٌل خطأأة البحأأث الخاصأأة لرسأأالة 

والمعأدل التراكمأً النهأائً   م4865 أكتأوبردورة  بقسأم هندسأة االلكترونٌأات واالتصأاالت الكهربٌأة الفلسفة فً العلوم الهندسأٌة

 .( وٌحق له التسجٌل8383مواد )  5لمتوسط 

ابلة لإللغاء المستخدمة فً المنشآت تطوٌر نموذج لتؤمٌن نظم التحقق البٌومترٌة الق"  -:فً موضوع 

 "النووٌة 

" Developing a Model for Securing Cancellable Biometric Verification System Used 
in Nuclear Facilities" 

 

 

  -تحت إشراف :

 قة الذرٌةهٌئة الطا –مركز البحوث النووٌة  –المفاعلت  أستاذ متفرغ بقسم أ.د/نبٌل محمد عبد الفتاح عٌاد 6
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 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ مساعد بقسم د/أسامة فوزي زهران 4

 .للمهندس المذكوربالموافقة علً التسجٌل  م68/5/4863وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
رفأع  بشأان  االتصأاالت الكهربٌأةهندسأة اإللكترونٌأات ود/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-64)   

الطالأب / محمأد جمأال رجأب  اسم السٌد الدكتور/ بسٌونً محمد سلم األستاذ المتفرغ )مدرس( بالقسأم مأن لجنأة اإلشأراف علأى
 العماوي  المسجل لدرجة الماجستٌر بالقسم.

مأن لجنأة اإلشأراف علأى  رفع اسأم سأٌادته م بالموافقة على64/3/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 -الطالب المذكور بعالٌة نظرا لوفاة سٌادته وتصبح لجنة اإلشراف كالتالً:

 -بكلٌأة الهندسأة اإللكترونٌأأة هندسأأة االلكترونٌأات واالتصأاالت الكهربٌـــــأأـة أسأتاذ  متفأرغ ) أسأأتاذ مسأاعد( بقسأم د/ صلح الدٌن محمود دٌاب 6
 جامعة المنوفٌة

 جامعة المنوفٌة -الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة االلكترونٌات  مدرس بقسم الستار د/غادة محمد عبد  8

برفع اسم سٌادته من لجنة اإلشراف على الطالب المذكور بعالٌأة  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار :

 ورد بعالٌة. نظرا لوفاة سٌادته وتصبح لجنة اإلشراف كما

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

الطلأب بشأان    هندسة اإللكترونٌات واالتصأاالت الكهربٌأةد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ6-64)
فأً العلأوم  الماجسأتٌرلدرجأة  ةالمسأجل -إٌمأان سأعد عبأد الحمٌأد عطٌأة/ ةاإلشراف الخاصأة بالمهندسأ المقدم من لجنة
 الهندسٌة.  

 " طرٌقة فعالة لتخصٌص الموارد فً شبكات خلٌا الفٌمتو"           فً موضوع :      

" Efficient Resource Allocation Techniques in Femtocell Networks"  

-من السادة: الفحص والمناقشةعلى تشكٌل لجنة  بالموافقة  

  الجامعة األلمانٌة )خارجً( -كلٌة الهندسة دأستاذ وعمٌ أحمد السٌد العربً المهدي     د/8أ 6

 جامعأأة المنوفٌأأأة -واالتصأأأاالت الكهربٌأأة بكلٌأأأة الهندسأأة اإللكترونٌأأأةهندسأأأة االلكترونٌأأات  أسأأتاذ بقسأأم أ.د/ فتحً السٌد عبد السمٌع 4
 داخلً()

 جامعأة المنوفٌأة -واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌأةهندسة االلكترونٌات  أستاذ متفرغ بقسم / سامً عبد المنعم الضلٌلأ.د 8
 )مشرف(

جامعأأأة  -واالتصأأأاالت الكهربٌأأأة بكلٌأأأة الهندسأأأة اإللكترونٌأأأةهندسأأأة االلكترونٌأأأات  أسأأأتاذ  مسأأأاعد بقسأأأم محمد عبد النبً محمد أحمدد/  4
 )مشرف( المنوفٌة

 ةللمهندس والمناقشة الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 64/3/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه. ةالمذكور  

بأنفس  ةالمأذكور ةللمهندسأ والمناقشأة الفحأصتشأكٌل لجنأة ب جاء بتوصٌة مجلس القسأم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

 التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

تقرٌأر   بشأان  هندسة اإللكترونٌأات واالتصأاالت الكهربٌأة د/ رئٌس مجلس قسم8اب الوارد من السٌد أبخصوص الخط( 5-64)
 المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسأٌة -الدوٌكمحمد علً  باسمبالمهندس/ لجنة االمتحان الشامل الخاصة 

 -بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة وشكلت اللجنة من:

 
6 

  بكلٌة هندسة شبرا )خارجً( أستاذ هالة محمد عبد القادرد/ 8أ

)من داخل القسم(                       ٌةهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهرب متفرغ بقسمأستاذ  عاطف السٌد أبو العزمد/ ا. 4  

(                      شرف) م ٌةاالت الكهربهندسة اإللكترونٌات واالتص متفرغ بقسمأستاذ  / السٌد محمود الربٌعًأ.د 8  

(                     من خارج القسمقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة )بمتفرغ  أستاذ  مجدي محمد كامل ٌوسفا.د/  4  

                   )من داخل القسم(     ٌةهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهرب مساعد بقسمأستاذ  احمد نبٌه زكى راشدد/  6

م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل 64/3/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور.

باجتٌأاز ونجأاح طبقأا  لمأا جأاء بتقرٌأر لجنأة االمتحأان الشأامل  جأاء بتوصأٌة مجلأس القسأم توصً اللجنة بالموافقة علأً مأا -القـــرار :

 المهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هأاء انت بشأان هندسأة اإللكترونٌأات واالتصأاالت الكهربٌأة د/ رئٌس مجلس قسأم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-64)

المأأدة القانونٌأأة للطأألب المسأأجلٌن لدرجأأة دكتأأور الفلسأأفة فأأً العلأأوم الهندسأأٌة أولهأأم المهندسأأة / فاطمأأة سأأامً سأأعٌد عبأأد   

وآخرهم المهندسة / إٌمان محمد حسن البقري حٌث أن  مدة الدراسة ال تزٌد عن خمس سأنوات مأن تأارٌخ القٌأد حسأب القواعأد 

 م ولم ٌحصلوا علً درجة الدكتوراه حتى اآلن.88/9/4863المنظمة لذلك وسوف تنتهً بتارٌخ 

المأد لمأدة عأام آخأر حسأب تسأجٌل كأل طالأب وذلأك علأى  بالموافقأة م64/3/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 بناء  علً رد السادة المشرفٌن.

لمدة عام آخر حسب تسجٌل كل طالب وذلك بنأاء  علأً بالمد  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 رد السادة المشرفٌن.

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

كتأاب  بشأان رونٌأات واالتصأاالت الكهربٌأة هندسأة اإللكتد/ رئٌس مجلأس قسأم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-64) 

 اللجنة المشكلة من القسم بشؤن إعداد تعدٌل الئحة الدراسات العلٌا بالقسم .

 بالموافقة. م64/3/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته أوصى مجلس القسموقد 

 ة.وٌرفع لمجلس الكلٌ جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

  موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا
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سأجٌل بشأؤن الموافقأة علأً توعلأوم الحاسأبات  د/ رئأٌس مجلأس  قسأم هندسأة8السٌد أبخصوص الخطاب الوارد من ( 6-64) 
فأً العلأوم  دكتأور الفلسأفة لدرجأة  المقٌأد -الحسٌنً إبراهٌم الحسٌنً إبأراهٌمللمهندس/  الدكتوراه خطة البحث الخاصة لرسالة 
 وٌحأق لأه( 8مأواد  ) 5م  والمعأدل التراكمأً النهأائً لمتوسأط نقأاط 4866ٌناٌر دورة  وعلوم الحاسباتالهندسٌة بقسم هندسة 

 .التسجٌل

 "تقنٌات تحلٌل البٌانات الضخمة ألنظمة الرعاٌة الصحٌة "           -:فً موضوع 

" Big Data Analysis Techniques for Healthcare System " 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة. –أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره 6

 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة  مدرس بقسم وماند/ مروة أحمد ش 4

 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة  مدرس بقسم د/ هناء أبو العنٌن تركً 8

 المذكور. ببالموافقة علً التسجٌل للطال م64/3/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 بالتسجٌل للطالب المذكور. جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

الطلب المقأدم مأن لجنأة بشان    هندسة وعلوم الحاسباتد/ رئٌس مجلس قسم 8د أ( بخصوص الخطاب الوارد من الس4-64ٌ)
 فً العلوم الهندسٌة.   دكتور الفلسفةالمسجل لدرجة  -رمضان محمد عبد العظٌم جاد الحقاإلشراف الخاصة بالمهندس/ 

 " األنظمة الحٌوٌة المتعددة للتعرف علً الهوٌة"               فً موضوع :      

" Multi-Biometric Recognition Systems"  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

  جامعة المنصورة )خارجً( -الهندسة ةأستاذ بكلٌ محمد عبد العظٌم محمد      د/8أ 6

 جامعة المنوفٌة -هندسة اإللكترونٌةواالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة االلكترونٌات  أستاذ بقسم أ.د/ فتحً السٌد عبد السمٌع 4

(       مشرف ) ةجامعة المنوفٌ–أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  / نوال أحمد الفٌشاويأ.د 8

           

(               مشرف ) ةجامعة المنوفٌ–نٌة أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترو أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرهد/ ا. 4

        

للمهندس  والمناقشة الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 64/3/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.

للمهنأدس المأذكور بأنفس  والمناقشأة الفحأصتشأكٌل لجنأة ب جأاء بتوصأٌة مجلأس القسأم ماتوصً اللجنة بالموافقة علً  -: القـــرار

 التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؤن الطلب المقدم مأن الطالبأةبش وعلوم الحاسبات هندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 64- 8(

دورة أكتأوبر  وعلأوم الحاسأباتبقسم هندسة  فً العلوم الهندسٌة رالمسجلة لدرجة الماجستٌ -رانا محمود عبد العزٌز محمود  / 

   م و ذلك نظرا  لمرض والدتها.4866/4863عام الجامعً م  بالموافقة على إٌقاف تسجٌلها  عن ال4868

 ة.المذكورإٌقاف تسجٌل الطالبة  علً بالموافقة م64/3/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 بإٌقاف تسجٌل الطالبة المذكورة. جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

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

/  ؤن الطلب المقدم من الطالبةبش وعلوم الحاسبات هندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-64(

م  4864دورة أكتأوبر  وعلأوم الحاسأباتبقسأم هندسأة  فأً العلأوم الهندسأٌة رالمقٌدة لدرجة الماجسأتٌ -نهً فاروق حسن أٌوب 

   م و ذلك نظرا  لرعاٌة والدتها.4866/4863بالموافقة على إٌقاف قٌدها عام أول عن العام الجامعً 

 ة.المذكورإٌقاف قٌد الطالبة  علً بالموافقة م64/3/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 بإٌقاف قٌد الطالبة المذكورة. جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: ارالقـــر

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

 ٌة والتحكمموضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناع:     رابعا

ؤن الطلأب بشأ الصأناعٌة والأتحكم اإللكترونٌأات هندسأة د/ رئأٌس مجلأس قسأم 8بخصوص الخطاب الأوارد مأن السأٌد أ( 64- 6(

بقسأم هندسأة االلكترونٌأات  العلأوم الهندسأٌة ًالمقٌأدة لدرجأة الماجسأتٌر فأ -هند عبأده عبأد الأرحٌم راضأً /  المقدم من الطالبة

م و ذلأك نظأرا  4866/4863م  بالموافقة على إٌقاف قٌأدها عأام أول عأن العأام الجأامعً 4864ر دورة أكتوب الصناعٌة والتحكم

   لرعاٌة طفلتها.

 ة.المذكورإٌقاف قٌد الطالبة  علً بالموافقة م64/3/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 إٌقاف قٌد الطالبة المذكورة.ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشأأؤن الطلأأب  الصأأناعٌة والأأتحكماإللكترونٌأأات هندسأأة د/ رئأأٌس مجلأأس قسأم 8بخصأوص الخطأأاب الأأوارد مأأن السأأٌد أ( 4-64) 
اإللكترونٌأأات فأأً العلأأوم الهندسأأٌة بقسأأم هندسأأة  الماجسأأتٌرلدرجأأة المقٌأأد  –محمأأد مصأأطفى شأأفٌق جأأواد / قأأدم مأأن الطالأأبالم

م و ذلأأك نظأأرا  4866/4863م  بالموافقأأة علأأى إٌقأأاف قٌأأده عأأام ثأأان للعأأام الجأأامعً 4868دورة أكتأأوبر  الصأأناعٌة والأأتحكم
  لظروف مرض والدته.

 إٌقاف قٌد الطالب المذكور. علً بالموافقة م64/3/4863عقدة بتارٌخ المن بجلسته وقد أوصً المجلس

 بإٌقاف قٌد الطالب المذكور. جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :  

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

 الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسةموضوعات قسم :     خامسا
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الطلأب المقأدم  بشأان الفٌزٌقأا والرٌاضأٌات الهندسأٌة د/ رئٌس مجلس قسأم 8من السٌد أ ٌنالوارد ٌنبخصوص الخطاب( 6-64) 

زكرٌأا الشأٌخ المسأجلة لدرجأة الماجسأتٌر فأً العلأوم من أ.د/ سناء محمود الربٌعً عن لجنة اإلشراف على الطالبة / نورا ٌحأً 

م بالموافقأأة علأأى مأأد عأأام )خأأامس( حٌأأث أن المأأدة القانونٌأأة لهأأا سأأوف تنتهأأً فأأً 4868األساسأأٌة الهندسأأٌة دورة أكتأأوبر 

 .م والخاص بالطالبة المذكورة4866/4863وكذا التقرٌر السنوي للعام الجامعً  م88/9/4863

  علأى مأد عأام )خأامس( بنأاءا  علأى الخطأاب الأوارد مأن  بالموافقأة م64/3/4863لمنعقأدة بتأارٌخ ا بجلسأته وقد أوصً المجلأس

 .الموافقة علً ما جاء بالتقرٌرب كما أوصً المجلس أ.د/ سناء محمود الربٌعً

وكأذا  جلأس القسأمبالمأد عأام خأامس طبقأا  لمأا جأاء بتوصأٌة م جأاء بتوصأٌة مجلأس القسأم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 .الموافقة علً ما جاء بالتقرٌر

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

كتأاب اإلدارة العامأة  بشأان الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسأٌة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-64)

للدراسات العلٌا والبحوث )إدارة الدراسات العلٌا( والمتضمن وقف قبول الطلب بمرحلة الدراسات العلٌا ابتداء  من العام الجأامعً 

 م بالكلٌات التً ال توافً اللجنة بمشروع اللئحة المطورة للدراسات العلٌا قبل نهاٌة شهر دٌسمبر.4863/4869المقبل 

وأرفق القسم مشروع اللئحأة المطأورة  م64/3/4863المنعقدة بتأارٌخ  بجلسته م عرض الموضوع علً مجلس القسمتوقد 
 للدراسات العلٌا بالقسم.

 وٌرفع لمجلس الكلٌة. جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

 موضوعات منظمة للعمل بالدراسات العلٌا:  سادسا  
بخصوص الخطاب الوارد من السٌد األستاذ/ مدٌر إدارة الدراسات العلٌا و المتضمن أن السٌد أ.د/ عبد العزٌز ( 6-64)

التوقٌع علً النموذج  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ما زال رافضا  األستاذ المتفرغ ب- إبراهٌم محمود

األستاذ المتفرغ بذات القسم من لجنة – الخاص بتعدٌل لجنة اإلشراف وذلك برفع اسم السٌد أ.د/ السٌد محمود الربٌعً

جة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بذات المسجل لدر –اإلشراف علً رسالة الطالب / عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد الشلٌبى 

 القسم وذلك بناء  علً الطلب المقدم من سٌادته.

وٌطلب السٌد األستاذ/مدٌر اإلدارة بعرض الموضوع علً لجنة الدراسات العلٌا والبحوث القادمة شهر أغسطس تمهٌدا  

لمسئولٌة علً اإلدارة بسبب تؤخٌر مخاطبة للعرض علً مجلس الكلٌة التخاذ القرار المناسب فً هذا الشؤن حتى ال تقع ا

 الجامعة بالنموذج الخاص بالتعدٌل.

 

 

إرسال نموذج تعدٌل لجنة اإلشراف الخاص بالطالب دون توقٌع السٌد أ.د/ عبأد العزٌأز إبأراهٌم توصً اللجنة بالموافقة علً  -القـــرار :

ض التوقٌع علأً النمأوذج نهائٌأا بأالرغم مأن عأرض الموضأوع علأً محمود عضو لجنة اإلشراف علً الطالب المذكور حٌث أن سٌادته رف

مجلس القسم والذي اتخذ قرار بحضور الطالب لمقابلة المشرف وتم مقابلة أحد أعضاء لجنة اإلشراف وهأو أ.د/ فتحأً السأٌد عبأد السأمٌع 

السأد أ.د/ السأٌد محمأود الربٌعأً كمأا أوصأت اعتأذار  لوالذي أفاد بؤن الطالب متواصل مع سٌادته علما  بؤن مجلأس القسأم وافأق علأً قبأو

 التخاذ اللزم فً هذا الشؤن. علً مجلس الكلٌة اللجنة بعرض الموضوع كامل  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مأد فتأرة التقأدٌم لأدورة أكتأأوبر  سأٌد األسأتاذ/ مأدٌر إدارة الدراسأأات العلٌأا و المتضأمنبخصأوص الخطأاب الأوارد مأن ال( 4-64)

م وذلأك نظأرا  66/9/4863م بأدال مأن 48/9/4863دكتوراه( حتى الساعة الثانٌة بعد ظهأر ٌأوم  –ماجستٌر  –م )دبلوم 4863

 م.3/6/4863وافق علٌها مجلس الكلٌة بتارٌخ  لتداخل أجازة عٌد األضحى المبارك )و هً أسبوع كامل ( مع فترة التقدٌم التً

 وٌرفع لمجلس الكلٌة.توصً اللجنة بالموافقة  -القـــرار :

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

 -عام اإلدارة العامة للدراسات العلٌا و البحوث والمتضمنٌن:اذ/ مدٌر من السٌد األست ٌن الواردٌنبخصوص الخطاب( 8-64)

أن مجلس الجامعة قرر بؤنه على الطلب المتقدمٌن لدرجتً الماجستٌر والدكتوراه اعتبارا  من العام الجامعً  -6

كٌل من مركز م والتً تنص لوائحهم علً تقدٌم شهادة إتقان اللغة اإلنجلٌزٌة كمتطلب للتسجٌل أو التش4863/4869

 44ومدته   ELPPجامعً الحصول علً إتقان اللغة اإلنجلٌزٌة من كلٌة اآلداب حٌث ٌتضمن البرنامج )برنامج تدرٌبً

امتحان للغة اإلنجلٌزٌة فً مستوي امتحان التوٌفل المحلً ٌنعقد بصفة دورٌة للراغبٌن فً التقدم   –ساعة دراسٌة 

 تقدم من خارج جامعة المنوفٌة. مباشرة  للمتحان( ولن ٌعتد بؤي شهادة

م  قرر: أن تكون جهات الحصول على المستوي 3/3/4863أن مجلس الدراسات العلٌا و البحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ  -4

 –اللغوي لدرجتً الماجستٌر والدكتور بالكلٌات والمعاهد التً لم تحدد لوائحها جهات الحصول هً )هٌئة اإلٌمدست 

م علً الطلب المتقدمٌن 4863كلٌة اآلداب بالجامعة( علً أن ٌطبق اعتبارا  من أول سبتمبر  –الجامعة األمرٌكٌة 

 للتسجٌل أو التشكٌل.

 مجلس الجامعة( -لتفعٌل قراري: ) مجلس الدراسات العلٌا و البحوث   وٌرفع الموضوع لمجلس الكلٌة أحٌطت اللجنة علما   -القـــرار :
جهات الحصول علً المستوي اللغوي لدرجتً الماجسأتٌر والأدكتوراه بالكلٌأات التأً لأم تحأدد لوائحهأا  والسابق اإلشارة إلٌهما بخصوص

 .جهات الحصول

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

 ما ٌستجد من أعمال:  سابعا  
 ؤن الطلأببشأ الصأناعٌة والأتحكم اإللكترونٌأات هندسأة د/ رئأٌس مجلأس قسأم 8بخصوص الخطاب الأوارد مأن السأٌد أ( 64- 6(

المدرس بالقسم بشؤن الموافقة علً إضافته إلأً هٌئأة اإلشأراف علأً رسأالة الأدكتوراه  –المقدم من الدكتور/ رأفت السٌد شلبً 

 الخاصة بالسٌد المهندس/ حسام حسن علً عمار .

بالموافقة علً اإلضافة بما ال ٌتعارض مأع اللأوائح والقأوانٌن  م64/3/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 .المعمول بها فً هذا الشؤن

 إضافة الدكتور / رأفت السٌد شلبً وعدم الموافقة علً حذف الدكتور / أحمد طاهر آزار نظرا  توصً اللجنة بالموافقة علً  -القـــرار :

 لعدم وجود اعتذار رسمً من سٌادته.

 

------------------------------------------------ 
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 ظهرا" عشر الثانٌة"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة 

                                                                                                                                                                     

 وكٌل الكلٌة                                                                                            

 للدراسات العلٌا والبحوث                                                                 

 للعرض على مجلس الكلية

  د/ سناء محمود الربٌعً(8)أ                                                              

 

 

 

 اتصفح تسعالمحضر فً 


