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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا " الجلسة الثانٌة رقم ( )4عن شهر أكتوبر 4863م 8
 إنه فً ٌوم األحد الموافق  4863/68/46م وفً تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌابرئاسة السٌد األستاذ الدكتور /سناء محمود الربٌعً وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها وبحضور كل
من السادة األعضاء -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

4

أ8د /منً محمد صبري شقٌر

عضوا

8

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

عضوا

4

د /محمد اسماعٌل كرار

عضوا

6

د /ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد

عضوا

5

السٌد /صلح محمد ٌونس

6

السٌد /عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌد

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 (األولً) المنعقدة بتارٌخ 4863/9/63م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /محمد سامً سعٌد عرفه – المعٌد بالقسم درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

" تحسٌن أداء تقنٌات التعدٌل الحٌزي "

”“Performance Enhancement of Spatial Modulation Techniques
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندس  /محمد السٌد منٌر عبد هللا الهندي  -المقٌد لدرجةة الماجسةتٌر فةً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة دورة أكتةوبر 4865م والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط 5
مواد (  )4996وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع  " -:دراسة تأثٌر االرتداد الصوتً علً اإلشارات الصوتٌة "
"" Investigation of Reverberation Effect on Speech Signals

تحت إشراف -:
6

أ.د/محمد محمد عبد السلم نصار

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د/عادل شاكر الفٌشاوي

أسةتاذ متفةةرغ (أسةةتاذ مسةةاعد) بقسةم هندسةةة االلكترونٌةةات واالتصةةاالت الكهربٌـــــةـة بكلٌةةة الهندسةةة اإللكترونٌةةة –
جامعة المنوفٌة

8

د /محمد عبد الرحمن زٌن الدٌن

أستاذ متفةرغ (مةدرس) بقسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌـــــةـة بكلٌةة الهندسةة اإللكترونٌةة – جامعةة
المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

القرار-:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.

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

( )4-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الطلةب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /سمر عادل عبةد المرضةى سةعد  -المسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" تصمٌم هوائٌات النطاق الترددي العرٌض جدا للتطبٌقات اللسلكٌة "
" " Design of UWB Antenna for Wireless Application

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:

 6أ8د /حمدي أحمد المٌقاتً

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة -جامعة المنصورة (خارجً)

 4أ.د /عادل عبد المسٌح صلٌب

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةة -جامعةة المنوفٌةة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(مشرف)

 8د /أحمد ابراهٌم بهنسً

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌةة الهندسةة اإللكترونٌةة-
جامعة المنوفٌة (داخلً)

 4د /أحمد سعد الكورانً

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعةة المنوفٌةة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بتشةكٌل لجنةة الفحةص والمناقشةة للمهندسةة المةذكورة بةنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الطلةب

المقةةدم مةةن لجنةةة اإلشةةراف الخاصةةة بالمهندس ةة /غٌةةداء طلعةةت السةةٌد أحمةةد -المسةةجلة لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً العلةةوم
الهندسٌة.

" تحسٌن أداء هوائٌات النطاق الترددي العرٌض جدا "

فً موضوع :

" " Performance Enhancement of UWA Antennas
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /حمدي أحمد المٌقاتً

)أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة -جامعة المنصورة (خارجً)

 4أ.د /عادل عبد المسٌح صلٌب

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةة -جامعةة المنوفٌةة
(مشرف)

 8د /هند عبد العظٌم ملهط

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعةة المنوفٌةة

 4د /أحمد سعد الكورانً

(داخلً)
أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعةة المنوفٌةة
(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بتشةكٌل لجنةة الفحةص والمناقشةة للمهندسةة المةذكورة بةنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الطلةب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهنةدس /أحمةد محمةد أحمةد فةااد العراقةً -المسةجل لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" الروابط الداخلٌة للشبكات البصرٌة عالٌة السرعة "
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"" High Speed Optical Interconnection Networks
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /مصطفً حسٌن علً

أستاذ متفرغ باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري باإلسكندرٌة (خارجً)

 4أ.د /معوض ابراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةة -جامعةة المنوفٌةة
(داخلً)

 8أ.د /عبد الناصر عبد الجواد محمد

أسةةتاذ بقسةةم هندسةةةة االلكترونٌةةات واالتصةةةاالت الكهربٌةةة بكلٌةةةة الهندسةةة اإللكترونٌةةةة -جامعةةة المنوفٌةةةة

 4د /أحمد نبٌه زكً راشد

(مشرف)
أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعةة المنوفٌةة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )4-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الطلةب
المقدم من لجنةة اإلشةراف الخاصةة بالمهندسةة /مةً حلمةً أحمةد شةاهٌن  -المسةجلة لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" آلٌات مقترحة لتشفٌر البٌانات الرقمٌة ومعالجتها "
" " Encryption and Processing of Digital Data

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /مسعود بشٌر مسعود الغنٌمً

أستاذ بكلٌة الهندسة -جامعة اإلسكندرٌة (خارجً)

 4أ.د /ابراهٌم محمد الدكانً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةة -جامعةة المنوفٌةة

 8أ.د /طه السٌد طه
 4أ.د /السٌد محمود الربٌعً

(مشرف)
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةة -جامعةة المنوفٌةة

(داخلً)
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةة -جامعةة المنوفٌةة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بتشةكٌل لجنةة الفحةص والمناقشةة للمهندسةة المةذكورة بةنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الطلةب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /اٌمةان محمةد حسةن البقةري -المسةجلة لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم
الهندسٌة.

" االتصال الكفء بإشارات الفٌدٌو "

فً موضوع :

"" Efficient Video Communication
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /خمٌس محمد الشناوي

)أستاذ باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري باإلسكندرٌة (خارجً)

 4أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةة -جامعةة المنوفٌةة

 8أ.د /منً محمد صبري شقٌر
 4د /أسامة فوزي زهران

(مشرف)
أسةةتاذ بقسةةم هندسةةةة االلكترونٌةةات واالتصةةةاالت الكهربٌةةة بكلٌةةةة الهندسةةة اإللكترونٌةةةة -جامعةةة المنوفٌةةةة

(داخلً)
أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعةة المنوفٌةة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بتشةكٌل لجنةة الفحةص والمناقشةة للمهندسةة المةذكورة بةنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )4-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الطلةب
المقدم من السٌد أ.د /كمال حسن عوض هللا المشةرف الرئٌسةً علةً الطالبةة  /مةً عبةد العظةٌم أبةو الحسةن  -المسةجلة
لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.
فً موضوع :

" مصفوفة الهوائً ذات النطاق الترددي العرٌض لتطبٌقات رادار الفتحة البنائٌة "

"" Wideband Antenna array for Synthetic Aperture Rader Applications
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:

6

أ8د /حمدي أحمد المٌقاتً

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة -جامعة المنصورة (خارجً)

4

أ.د /كمال حسن عوض هللا

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(مشرف)

8

أ.د /رمضان عبد الحمٌد الشنوانً

أستاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-جامعة المنوفٌة ( من خارج القسم)

4

د /عبد العزٌز طه شلبً

أستاذ متفرغ(أستاذ مساعد) بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-
جامعة المنوفٌة (من داخل القسم)

6

د /أحمد ابراهٌم بهنسً

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-
جامعة المنوفٌة (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الطلةب

المقدم من السٌد أ.د /منً محمد صةبري شةقٌر عةن لجنةة اإلشةراف علةً الطالبةة  /رنةا عةدلً غةلب  -المسةجلة لدرجةة
دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.
فً موضوع :

" تطبٌقات المرحل اإللكترونً فً نظم االتصاالت من اآللة إلً اآللة"

” "Application of Electronic Relay in Machine to Machine Communication Systems
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
6

أ8د /السٌد مصطفً سعد

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة -جامعة حلوان (خارجً)

4

أ.د /عبد الناصر عبدالجواد محمد

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (من داخل
القسم)

8

أ.د /منً محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرف)

8

أ.د /رمضان عبد الحمٌد الشنوانً

أستاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-جامعة المنوفٌة ( من خارج القسم)

6

د /أسامه فوزي زهران

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
(من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة /رنا عدلً غلب -بالموافقة على تغٌٌر عنوان الرسالة.

" تطبٌقات المرحل اإللكترونً فً نظم االتصاالت من اآللة إلً اآللة"

من -:

” "Application of Electronic Relay in Machine to Machine Communication Systems
إلى -:

" تطبٌقات المرحل اإللكترونً فً نظم االتصاالت من الجهاز إلً الجهاز"

“ " Application of Electronic Relay in Device to Device(D2D) Communication System
تحت إشراف -:
6

أ8د /عاطف السٌد أبو العزم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة
المنوفٌة

4

أ8د /منً محمد صبري شقٌر

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

8

د /علً عبد الغفار صقر

أستاذ مساعد بكلٌة الهندسة  -جامعة كفر الشٌخ

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علةى تغٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر هةذا التغٌٌةر
تغٌرا غٌر جوهرٌا.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتغٌٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌرا غٌر جوهرٌا.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب
المقةةدم مةةن السةةٌد األسةةتاذ الةةدكتور /فتحةةً السةةٌد عبةةد السةةمٌل عةةن لجنةةة اإلشةةراف علةةً رسةةالة الةةدكتوراه الخاصةةة بالمهندس ةة/
اٌمان سمٌر محمد صبري بإضافة اسم أ.د  /صلح السٌد ابراهٌم العجوز -األسةتاذ بالمعهةد العةالً للهندسةة بمدٌنةة الشةروق إلةً
لجنة اإلشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث إلً مجهوداته لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:
6

أ.د /صلح السٌد ابراهٌم العجوز

أستاذ بالمعهد العالً للهندسة بمدٌنة الشروق

4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌل

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

8

د /نرمٌن عبد الوهاب حسن عبةد
الوهاب

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

4

د /غادة محمد عبد الستار البنًٌ

مدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقةدة بتةارٌخ 4863/68/64م بالموافقةة علةى إضةافة سةٌادته علةً لجنةة اإلشةراف وذلةك
نظرا لحاجة موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإضافة سٌادته علً لجنة اإلشراف وذلةك نظةرا لحاجةة موضةوع
البحث إلً مجهودات سٌادته8
ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإلكترونٌة ،منوف 48964

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

Prof : Sanaa M.El-Rabaie

Email : Selrabie@yahoo.com
Mobile : 01112219492 - 01025309176

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

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

( )4-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب
المقدم من السٌد الدكتور  /أسامه فةوزي زهةران – األسةتاذ المسةاعد بالقسةم برفةل اسةم سةٌادته مةن لجنةة اإلشةراف علةً رسةالة
الماجستٌر الخاصة بالمهندس  /هانً ٌسري أحمد المنوفً وذلك نظرا لظروف خاصة لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً-:
6

د  /عادل شاكر الفٌشاوي

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على رفل اسم سٌادته من لجنةة اإلشةراف لتصةبح
كما ورد بعالٌة.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم برفل اسم سٌادته من لجنة اإلشراف لتصبح كما ورد بعالٌة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الطلةب
المقةدم مةةن السةةٌد الةةدكتور /أحمةةد نبٌةةه ذكةةً راشةةد عةةن لجنةة ا إلشةةراف علةةى الطالةةب /أحمةةد كمةةال موسةةً دٌةةاب المسةةجل لدرجةةة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة دورة أكتوبر 4864م بالموافقة على المد لمدة عام أول وذلك الستكمال متطلبات الرسالة.

وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4863/68/64م بالموافقةةة علةةى المةةد لمةةدة عةةام أول بنةةاء علةةً رد السةةادة
المشرفٌن.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالمد لمدة عام أول للمهندس المذكور بعالٌة.

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

( )4-64بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الطلةب
المقدم من السٌد أ.د /فتحً السةٌد عبةد السةمٌل عةن لجنةة اإلشةراف علةى الطالةب /صةفً الةدٌن نصةر محمةد عبةد النبةً المسةجل
لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً العلةةوم الهندسةةٌة دورة أكتةةوبر 4864م بالموافقةةة علةةى المةةد لمةةدة عةةام ثالةةث وذلةةك السةةتكمال متطلبةةات
الرسالة.

وقد أوصةً المجلةس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4863/68/64م بالموافقةة علةى المةد لمةدة عةام ثالةث بنةاء علةً رد السةادة
المشرفٌن.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالمد لمدة عام ثالث للمهندس المذكور بعالٌة.

) )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطةلب
المقٌدٌن لدورة أكتوبر 4864م الئحة حدٌثة أولهم الطالبة  /اٌناس أنور عبد الظاهر أبو ذكري وآخةرهم الطالبةة  /رحةاب حسةنً
عبد الصبور عبد العزٌز.
والطالبة  /منال عبد الحلٌم عبد العظٌم عوض مقٌدة بدورة أكتوبر 4864م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والطالب  /تامر كمال عبد الجلٌل محمد مقٌد بدورة أكتوبر4868م.

حٌث أن الحد األقصى لمدة الدراسة لدرجة الماجستٌر فً العلةوم الهندسةٌة طبقةا للئحةة الحدٌثةة بنظةام السةاعات المعتمةدة أربةل
سنوات من تارٌخ القٌد وأن هذه المدة انتهت فً 4863/9/88م ولم ٌسجلوا خطة البحث لرسالة الماجستٌر حتً تارٌخه.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتةارٌخ 4863/68/64م بالموافقةة علةً الغةاء القٌةد طبقةا للةوائح والقواعةد المعمةول
بها.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء القٌد للطلب المذكورٌن بعالٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-65بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب
المقدم من أ.د /.منً محمد صبري شقٌر المرشد األكةادٌمً علةى الطالبةة  /علٌةاء نهةرو موسةً السةٌد المقٌةد بتمهٌةدي ماجسةتٌر
دورة ٌناٌر 4863م للموافقة علً استبدال المواد اآلتٌة:
 -6مادة (شبكات الحاسبات اللسلكٌة ) بمادة (الطرق العددٌة للهوائٌات)
 -4مادة (االتصاالت البصرٌة المتقدمة ) بمادة (هندسة الهوائٌات الحدٌثة )
 -8مادة (نبائط وتركٌبات النانو وطرق تصنٌعها) بمادة (هوائٌات المٌكروموجات )
فً الفصل الدراسً الثانً.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة .

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب
المقدم من أ.د /.منً محمد صبري شقٌر المرشةد األكةادٌمً علةى الطالةب  /أمٌةر عةزت الرفةاعً المقٌةد بتمهٌةدي ماجسةتٌر دورة
ٌناٌر 4863م للموافقة علً استبدال مادة ( :االتصةاالت ذات الطٌةف الموسةل ) بمةادة (:دوائةر االتصةاالت المتقدمةة) وذلةك نظةرا
لحاجة مجال عمله الحالً لدراسة هذه المادة.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة .

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-63بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب
المقدم من السٌد الدكتور /سعٌد محمد عبد العاطً المرشد األكادٌمً على الطالةب  /عبةد الفتةاح هشةام عبةد الفتةاح مرسةً المقٌةد
بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر 4866م للموافقة علً دراسة مادة ( :نظم الرادار والسونار الحدٌثة) فً الفصةل الدراسةً األول
بدال من الفصل الدراسً الثانً.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة .

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

( )4-69بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب
المقدم مةن السةٌد أ.د /السةٌد محمةود الربٌعةً المرشةد األكةادٌمً علةى الطالبةة  /أمةانً مصةطفً أحمةد المقٌةدة بتمهٌةدي دكتةوراه
للموافقة علً دراسة مادة  ( :تطبٌقات المرشحات التكٌفٌة ) فً الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 4869/4863م وذلك لعةدم
تمكنهةةا مةن حضةةور امتحةةان هةةذه المةةادة فةةً الفصةةل الدراسةةً الثةةانً للعةةام الجةةامعً 4863/4866م وذلةةك ألسةةباب خارجةةة عةةن
ارادتها.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------))4-48بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب
المقدم من السٌد أ.د /السٌد محمود الربٌعً المرشد األكادٌمً على الطالبة  /هاٌدي احمد على الضوي المقٌدة بتمهٌدي دكتوراه
للموافقة علً دراسة مادة ( :تحلٌل اداء شبكات الحاسبات البصرٌة ) فً الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 4869/4863م
وذلك لعدم تمكنها من حضور امتحان هذه المادة فً الفصل الدراسً االول للعام الجامعً 4863/4866م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------()4-46بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب
المقدم من السٌد د /سعٌد محمد عبد العاطً المرشد األكادٌمً على الطالب  /خلٌل محمود خلٌل الخمٌسى المقٌد بتمهٌدي
دكتوراه دورة اكتوبر 4866م للموافقة علً التحسٌن فً مادة ( :التقنٌات المتقدمة لتصنٌل مركبات النانو).
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

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

( )4-44بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن
الموافقةةةة علةةةً قبةةةول قٌةةةد الطةةةلب الجةةةدد المتقةةةدمٌن للقٌةةةد بالدارسةةةات العلٌةةةا دورة أكتةةةوبر 4863م للعةةةام الجةةةامعً
4869/4863م للدرجات العلمٌة التالٌة (دبلوم -تمهٌدي ماجستٌر – تمهٌدي دكتوراه)
(تمهٌدي دكتوراه)

وآخرهم م /خالد رمضان محمد علً.

 :أولهم م /أحمد سمٌر محمود كرٌم

(تمهٌدي ماجستٌر)  :أولهم م /مٌرنا محمد أشرف محمد الدفراوي وآخرهم م /سامً عبد النبً خمٌس عبد النبً.
(دبلوم)

 :أولهم م /أحمد صبري حسن سالم

وآخرهم م/عمر أحمد فااد سلطان

وقد أوصةى المجلةس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4863/68/64م باعتمةاد اسةتمارات القٌةد وقبةول الطةلب لمرحلة(الةدبلوم –
ماجستٌر – دكتوراه) دورة أكتوبر 4863م للعام الجامعً 4869/4863م .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم باعتماد استمارات القٌد وقبول الطلب لمرحلة(الدبلوم – ماجستٌر
– دكتوراه) دورة أكتوبر 4863م للعام الجامعً 4869/4863م .

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )4-6بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ.د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات بشةةأن الموافقةةة علةةً مةةا جةةاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهنةدس  /أحمةد ابةراهٌم أبةو المكةارم سةلم  -درجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌة
تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.

فً موضوع-:

"تحسٌن األمان لتقنٌات تشفٌر الفٌدٌو "
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
”“Security Enhancement for Video Encryption Techniques
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علةً تسةجٌل خطةة
البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة /هٌام رضا حسٌن سٌرج  -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسةٌة بقسةم
هندسة وعلوم الحاسبات دورة ٌناٌر 4866م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط نقاط  5مواد ( )4994وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" استخدام نظام الوكلء المتعددٌن مل نظام المعلومات الجغرافٌة لتحسٌن الزراعة"

" " Using Multi-Agent System with GIS for Improving Agriculture

تحت إشراف -:
6

د /عادل شاكر الفٌشاوي

أسةةةتاذ متفةةةرغ (أسةةةتاذ مسةةةاعد) بقسةةةم هندسةةةة االلكترونٌةةةات واالتصةةةاالت الكهربٌـــــةةةـة بكلٌةةةة الهندسةةةة
اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

4

دٌ /اسر مصطفً كمال عمر

أستاذ مساعد بقسم علوم الحاسب – كلٌةة حاسةبات ومعلومةات  -األكادٌمٌةة العربٌةة للعلةوم والتكنولوجٌةا
والنقل البحري

8

د /أحمد مصطفً المحلوي

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً التسجٌل للطالبة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالبة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علةً تسةجٌل خطةة
البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة /أمل عماد الدٌن عبد الرازق مرسً المقٌدة لدرجة الماجستٌر فةً العلةوم الهندسةٌة
بقسةةم هندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات دورة ٌنةةاٌر 4865م والمعةةدل التراكمةةً النهةةائً لمتوسةةط نقةةاط  5مةةواد ( )8963وٌحةةق لهةةا
التسجٌل.

فً موضوع -:

" تطوٌر تقنٌات تحلٌلت البٌانات الضخمة للكشف عن البرمجٌات الخبٌثة "

" " Development of Big Data Analytics Techniques for Malware Detection

تحت إشراف -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة.
 6أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة
4

د /عز الدٌن بدوي جاد الرب حمدان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً التسجٌل للطالبة المذكورة.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم التسجٌل للطالبة المذكورة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان تقرٌر لجنة االمتحةان الشةامل

الخةةاص بالمهندسةةة /عاٌةةدة أبةةو السةةعود عبةةد هللا نصةةر  -والمسةةجلة لدرجةةة دكتةةور الفلسةةفة فةةً العلةةوم الهندسةةٌة بقسةةم
هندسة وعلوم الحاسبات وشكلت اللجنة من-:
6

أ8د /نوال أحمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة –جامعة المنوفٌة (من داخل القسم)

4

أ.د /حاتم محمد سٌد أحمد

أستاذ بكلٌة الحاسبات والمعلومات – جامعة المنوفٌة (خارجً)

8

أ.د /منً محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-جامعة المنوفٌة ( من خارج
القسم)

4

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة (مشرف)

6

أ.د /رمضةةةةةةان عبةةةةةةد المجٌةةةةةةد محمةةةةةةد
الشنوانً

أستاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خارج القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز
ونجاح المهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم طبقةا لمةا جةاء بتقرٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل باجتٌةاز ونجةاح
المهندسة المذكورة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-6بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات بشةةان انتهةةاء المةةدة القانونٌةةة
للطةلب المسةجلٌن لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم الهندسةٌة أولهةةم المهنةدس  /مصةطفً محمةد صةلح محمةد زٌةن الةدٌن وآخةةرهم
المهندسة  /أسماء عزت عبدهللا السٌد شكر حٌث أن المدة القانونٌة لهاالء الطلب قد انتهت.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على المد للطلب المذكورٌن بعالٌةة وذلةك بنةاء علةً رد
السادة المشرفٌن.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالمد للطلب المذكورٌن بعالٌة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )4-5بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةان التقةارٌر السةنوٌة للسةادة
المشرفٌن للطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه للعام الجامعً 4863/4866م بشان التوصٌة بالمةد أولهةم المهنةدس /أحمةد محمةد
عبد العظٌم غزٌة وآخرهم المهندس  /أحمد محمد السٌد الشامً.
وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4863/68/64م بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بالتقةةارٌر السةةنوٌة بالمةةد للطةةلب
المذكورٌن بعالٌة.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم طبقةا لمةا جةاء بالتقةارٌر السةنوٌة بالمةد للطةلب المةذكورٌن

بعالٌة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةان التقةارٌر السةنوٌة للسةادة
المشةةةرفٌن للطةةةلب المسةةةجلٌن لدرجةةةة الماجسةةةتٌر للعةةةام الجةةةامعً 4863/4866م بشةةةان التوصةةةٌة بالمةةةد أولهةةةم المهنةةةدس/
أٌمن عبد الفتاح هلل جبة وآخرهم المهندسة  /شٌماء بدر محمد عبد العاطً.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتةارٌخ 4863/68/64م بالموافقةة علةً مةا جةاء بالتقةارٌر بالمةد للطةلب المةذكورٌن
بعالٌة.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم طبقا لما جاء بالتقارٌر بالمد للطلب المذكورٌن بعالٌة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-3بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةان التقرٌةر السةنوي للسةادة
المشرفٌن علً الطالبة  /آالء مبارك علً مبارك المسجلة لدرجة الماجستٌر بشان التوصٌة بالمد.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقةدة بتةارٌخ 4863/68/64م بالموافقةة علةً رأي السةادة المشةرفٌن وهةو عةدم الموافقةة
علً المد للطالبة المذكورة.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-9بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةان التقةارٌر السةنوٌة للسةادة
المشةةةرفٌن للطةةةلب المسةةةجلٌن لدرجةةةة الماجسةةةتٌر للعةةةام الجةةةامعً 4863/4866م بشةةةان التوصةةةٌة باإللغةةةاء أولهةةةم المهنةةةدس/
احمد ابو الفتوح ابو الفتوح وآخرهم المهندسة  /نورا جمعه محمد شرف الدٌن.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً اإللغاء للطلب المذكورٌن بعالٌة8

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم باإللغاء للطلب المذكورٌن بعالٌة8

( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان الطةلب المقٌةدٌن لدرجةة
الماجستٌر بالقسم الذٌن انتهت المدة القانونٌة لقٌدهم فً 4863/9/88م والنظر فً إلغاء قٌةد هةاالء الطةلب أولهةم المهندسةة/
فاطمة خالد وهبة أبو عٌبه وآخرهم المهندسة  /إسراء السٌد عبد العلٌم الشرٌف.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً إلغاء قٌد الطلب المذكورٌن بعالٌة8

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء قٌد الطلب المذكورٌن بعالٌة8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلةوم الحاسةبات بشةان التقةارٌر السةنوٌة للسةادة
المشرفٌن للطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه للعام الجامعً 4863/4866م أولهم المهندس /أحمد حمةدي أحمةد عرفةه وآخةرهم
المهندسة  /عاٌدة أبو السعود عبد هللا نصر.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر للطلب المذكورٌن بعالٌة 8

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم طبقا لما جاء بالتقارٌر للطلب المذكورٌن بعالٌة 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلةوم الحاسةبات بشةان التقةارٌر السةنوٌة للسةادة
المشةةرفٌن للطةةلب المسةةجلٌن لدرجةةة الماجس ةتٌر للعةةام الجةةامعً 4863/4866م أولهةةم المهنةةدس /محمةةد فتحةةً أبةةو العةةل علةةً
وآخرهم المهندسة  /رٌهام عاطف محمد العزاوي.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر للطلب المذكورٌن بعالٌة 8

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم طبقا لما جاء بالتقارٌر للطلب المذكورٌن بعالٌة 8

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

( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةأن الموافقةة علةً
قبول قٌد الطلب الجدد المتقدمٌن للقٌد بالدارسات العلٌا دورة أكتوبر 4863م للعام الجامعً 4869/4863م للةدرجات
العلمٌة التالٌة (دبلوم -تمهٌدي ماجستٌر – تمهٌدي دكتوراه)
(تمهٌةةةةدي ماجسةةةةتٌر) شةةةةعبة علةةةةوم حاسةةةةب  :أولهةةةةم م /عبةةةةد الحمٌةةةةد فةةةةارس عبةةةةد الحمٌةةةةد المةةةةزٌن وآخةةةةرهم
م /عزه حسن ابراهٌم الفقً .
(تمهٌدي ماجستٌر) شعبة هندسة حاسب  :أولهم م /زهران سةعٌد حسةن بةدٌر وآخةرهم م /زٌنةب عصةام الةدٌن حسةن
الجوهري
(تمهٌدي دكتوراه)

 :أولهم م /آالء محمد أحمد فكٌرٌن هلل

وآخرهم م /راندا كمال أحمد سلطان

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  4863/68/64م باعتماد استمارات القٌد وقبول الطلب لمرحلةة( ماجسةتٌر –
دكتوراه) دورة أكتوبر 4863م للعام الجامعً 4869/4863م .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم باعتماد استمارات القٌد وقبول الطلب لمرحلة( ماجستٌر – دكتوراه)
دورة أكتوبر 4863م للعام الجامعً 4869/4863م .
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعا:

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علةً
تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسةة  /اسةراء مصةطفً محمةد غرٌةب المقٌةدة لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة أكتوبر 4865م والمعدل التراكمً النهائً (عةدد النقةاط والمتوسةط)
لمجموع نقاط  5مواد (  )8943وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تطوٌر متحكم من الدرجة الجزئٌة ذات الوضل المنزلق لألنظمة اللخطٌة "

"" Development of Fractional order Sliding Mode Control for Nonlinear Systems

تحت إشراف -:
6

أ.د /محمد عبد العظٌم الردٌنً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د/أحمد محمد النجار

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د/أسامة الشاذلً حسن حبٌب

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةان الطلبةةات
المقدمة من السادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر والتةً ٌطلبةون فٌهةا الموافقةة علةً المةد لعةام آخةر أولهةم
المهندسة /أم هاشم محمد أحمد الخولً وآخرهم المهندس  /محمد ممدوح رمضان أمٌن حسٌن.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً المد لعام دراسً آخر للطلب المذكورٌن.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالمد لعام دراسً آخر للطلب المذكورٌن بعالٌة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-8بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةان الطلبةةات
المقدمة من السادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر والتً ٌطلبون فٌها الموافقةة علةً اإللغةاء وهةم كالتةالً-:
 -4م /محمد صلح الربعً.
 -6م /دعاء رضا توفٌق
وقد أوصً المجلس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4863/68/64م بالموافقةة علةً الغةاء التسةجٌل للطةالبٌن المةذكورٌن بنةاء
علً تقارٌر السادة المشرفٌن .

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء التسجٌل للطالبٌن المذكورٌن بعالٌة.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-4بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةان الطةةلب
المقٌدٌن لدرجة الماجستٌر بالقسم الذٌن انتهت المةدة القانونٌةة لقٌةدهم فةً 4863/9/88م والنظةر فةً إلغةاء قٌةد هةاالء الطةلب
أولهم المهندس /محمد نوح عطٌة نوح وآخرهم المهندسة  /منار صلح عٌد عبد الحمٌد.

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً الغاء القٌد للطلب المذكورٌن بعالٌة.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء القٌد للطلب المذكورٌن بعالٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-6بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةان التقةةارٌر
السةنوٌة للسةةادة المشةرفٌن للطةةلب المسةجلٌن لدرجةةة الماجسةتٌر للعةةام الجةامعً 4863/4866م أولهةةم المهندسةة /أمةةل محمةةود
السٌد عبد الحمٌد وآخرهم المهندس /مصطفً محمد موسً علً.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر للطلب المذكورٌن بعالٌة 8

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم طبقا لما جاء بالتقارٌر للطلب المذكورٌن بعالٌة.

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

( )4-5بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الموافقةةةة علةةةً قبةةةول قٌةةةد الطةةةلب الجةةةدد المتقةةةدمٌن للقٌةةةد بالدارسةةةات العلٌةةةا دورة أكتةةةوبر 4863م للعةةةام الجةةةامعً
4869/4863م للدرجات العلمٌة التالٌة (دبلوم -تمهٌدي ماجستٌر – تمهٌدي دكتوراه)
(تمهٌدي ماجستٌر)
(تمهٌدي دكتوراه)

 :أولهم م /حنان محمد علً عفٌفً قنصوه وآخرهم م /محمد علً عبد الفتاح الجٌار
 :أولهم م /اسامة عبد العظٌم محمد علً وآخرهم م /أحمد عبد البدٌل محمد السٌد علً

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م باعتماد استمارات القٌد وقبةول الطةلب لمرحلة(الماجسةتٌر –
دكتوراه) دورة أكتوبر 4863م للعام الجامعً 4869/4863م .
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم باعتمةةاد اسةةتمارات القٌةةد وقبةةول الطةةلب لمرحلة(الماجسةةتٌر –
دكتوراه) دورة أكتوبر 4863م للعام الجامعً 4869/4863م .

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

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والةتحكم بخصةوص
التقرٌر المقدم من اللجنة المشكلة من أ.د /محمد مبروك شرف و أ.د /بةلل أحمةد أبةو ظةلم عةن امكانٌةة قبةول الطالةب /
محمد مصطفً تركً -فً تمهٌدي ماجستٌر بالقسم حٌث قامت اللجنة بدراسة شهادة التخرج الخاصة بالطالب وقامةت
باستدعائه لمناقشته فً الناحٌة العلمٌة والهندسٌة وقد رأت اللجنة أنه ٌمكن قبول الطالب فً تمهٌدي ماجستٌر بالقسم
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً قبول الطالب المذكور.
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القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بقبول الطالب المذكور.
---------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------( )4-3بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةأن
الطلةةب المقةةدم مةةن الطالةةب /أحمةةد عبةةد هللا معةةوض جعفةةر – تمهٌةةدي دكتةةوراه بالقسةةم للموافقةةة علةةً دراسةةة المقةةرر
الدراسةةً (موضةةوعات مختةةارة فةةً اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة  )ACD 729فةةً الفصةةل الدراسةةً األول بةةدال مةةن الفصةةل
الدراسً الثانً والذي ٌقوم بتدرٌسه أ.د /بلل أبو ظلم.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علةً دراسةة المقةرر الدراسةً (موضةوعات مختةارة
فً اإللكترونٌات الصناعٌة  )ACD 729فً الفصل الدراسً األول بدال من الفصل الدراسً الثانً.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------( )4-9بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الطلب المقدم من الطالب /محمد عاطف فتحً حلوة – تمهٌدي دكتوراه بالقسم للموافقة علً دراسة المقةرر الدراسةً
(موضوعات مختارة فً اإللكترونٌات الصناعٌة  )ACD 729فً الفصل الدراسً األول بدال من الفصةل الدراسةً الثةانً
والذي ٌقوم بتدرٌسه أ.د /بلل أبو ظلم.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علةً دراسةة المقةرر الدراسةً (موضةوعات مختةارة
فً اإللكترونٌات الصناعٌة  )ACD 729فً الفصل الدراسً األول بدال من الفصل الدراسً الثانً.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

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

( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الطلةةب المقةةدم مةةن الطالبةةة /مةةروة محمةةد محمةةد الزلبةةانً – تمهٌةةدي دكتةةوراه بالقسةةم للموافقةةة علةةً دراسةةة المقةةرر
الدراسةةً (موضةةوعات مختةةارة فةةً اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة  )ACD 729فةةً الفصةةل الدراسةةً األول بةةدال مةةن الفصةةل
الدراسً الثانً والذي ٌقوم بتدرٌسه أ.د /بلل أبو ظلم.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علةً دراسةة المقةرر الدراسةً (موضةوعات مختةارة
فً اإللكترونٌات الصناعٌة  )ACD 729فً الفصل الدراسً األول بدال من الفصل الدراسً الثانً.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

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

( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الطلب المقدم من الطالب /محمد علً عطٌه – المدرس المساعد بالقسم تمهٌدي دكتوراه للموافقة علً دراسةة المقةرر
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الدراسةةً (موضةةوعات مختةةارة فةةً اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة  )ACD 729فةةً الفصةةل الدراسةةً األول بةةدال مةةن الفصةةل
الدراسً الثانً والذي ٌقوم بتدرٌسه أ.د /بلل أبو ظلم.

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علةً دراسةة المقةرر الدراسةً (موضةوعات مختةارة
فً اإللكترونٌات الصناعٌة  )ACD 729فً الفصل الدراسً األول بدال من الفصل الدراسً الثانً.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

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

( )4-64بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الطلب المقدم من الطالةب /محمةد ٌحٌةً ابةراهٌم – المةدرس المسةاعد بالقسةم تمهٌةدي دكتةوراه للموافقةة علةً دراسةة
المقرر الدراسً (موضوعات مختارة فً اإللكترونٌات الصناعٌة  )ACD 729فً الفصل الدراسً األول بدال من الفصةل
الدراسً الثانً والذي ٌقوم بتدرٌسه أ.د /بلل أبو ظلم.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علةً دراسةة المقةرر الدراسةً (موضةوعات مختةارة
فً اإللكترونٌات الصناعٌة  )ACD 729فً الفصل الدراسً األول بدال من الفصل الدراسً الثانً.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

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

( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الطلب المقةدم مةن الطالةب /كٌةرلس رفعةت ناشةد – المةدرس المسةاعد بالقسةم تمهٌةدي دكتةوراه للموافقةة علةً دراسةة
المقرر الدراسً (موضوعات مختارة فً اإللكترونٌات الصناعٌة  )ACD 729فً الفصل الدراسً األول بدال من الفصةل
الدراسً الثانً والذي ٌقوم بتدرٌسه أ.د /بلل أبو ظلم.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علةً دراسةة المقةرر الدراسةً (موضةوعات مختةارة
فً اإللكترونٌات الصناعٌة  )ACD 729فً الفصل الدراسً األول بدال من الفصل الدراسً الثانً.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

( )4-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الطلب المقدم من الطالب /كٌرلس رفعت ناشد – المدرس المساعد بالقسم تمهٌدي دكتوراه للموافقة علً حةذف مقةرر
(التمثٌل الهلمً  )ACD 712من الفصل الدراسً األول للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4869/4863م.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتةارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً حذف مقرر (التمثٌةل الهلمةً )ACD 712
من الفصل الدراسً األول للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4869/4863م.

القـــرار -:

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

( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الطلب المقدم من الطالب /كٌرلس رفعت ناشد – المدرس المساعد بالقسم تمهٌدي دكتوراه للموافقة علً حةذف مقةرر
(نظرٌة االتزان  )ACD 714من الفصل الدراسً األول للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4869/4863م.
وقد أوصى المجلس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4863/68/64م بالموافقةة علةً حةذف مقرر(نظرٌةة االتةزان )ACD 714
من الفصل الدراسً األول للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4869/4863م.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

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

( )4-65بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الطلب المقةدم مةن الطالةب /كٌةرلس رفعةت ناشةد – المةدرس المسةاعد بالقسةم تمهٌةدي دكتةوراه للموافقةة علةً اضةافة
مقةةرر (موضةةوعات مختةةارة فةةً الةةتحكم  )ACD 719إلةةً الفصةةل الدراسةةً األول للخطةةة الدراسةةٌة للعةةام الجةةامعً
4869/4863م.
وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4863/68/64م بالموافقةةة علةةً اضةةافة مقةةرر (موضةةوعات مختةةارة فةةً
التحكم  )ACD 719إلً الفصل الدراسً األول للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4869/4863م.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

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

( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الطلب المقةدم مةن الطالةب /كٌةرلس رفعةت ناشةد – المةدرس المسةاعد بالقسةم تمهٌةدي دكتةوراه للموافقةة علةً اضةافة
مقةةرر (الحاكمةةات المٌكروٌةةة المتقدمةةة ومعالجةةة اإلشةةارات الرقمٌةةة  )ACD 720إلةةً الفصةةل الدراسةةً األول للخطةةة
الدراسٌة للعام الجامعً 4869/4863م.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة علً اضافة مقرر (الحاكمات المٌكروٌة المتقدمةة
ومعالجة اإلشارات الرقمٌة  )ACD 720إلً الفصل الدراسً األول للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4869/4863م.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خامسا:

موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة
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( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشان الموافقة على
تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس /احمد ابراهٌم عبد القادر المسدي –المدرس
المساعد بالقسم والمسجل لدرجة الدكتوراه فً العلوم األساسٌة الهندسٌة.

فً

موضوع :

"المصفوفات المربعة المتعامدة لشكل بصورة متبادلة"
""Mutually Orthogonal Graph's Square Matrices

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ.د /عبد المنعم محمد قوزع

أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ بقسم الرٌاضٌات –كلٌة العلوم –جامعة طنطا (خارجً)

 4أ8د /مصطفى حسن محمد عٌسى

أسةةتاذ االهتةةةزازات المتفةةرغ -قسةةةم الفٌزٌقةةا والرٌاضةةةٌات الهندسةةٌة-كلٌةةةة الهندسةةة اإللكترونٌةةةة –جامعةةةة
المنوفٌة (من داخل القسم)

 8أ.د /سعٌد علً السٌد الصرفً

أسةةةتاذ الرٌاضةةةٌات المتفةةةرغ -قسةةةم الفٌزٌقةةةا والرٌاضةةةٌات الهندسةةةٌة-كلٌةةةة الهندسةةةة اإللكترونٌةةةة –جامعةةةة
المنوفٌة (مشرف)

 4أ.د /رمضان عبد الحمٌد الشنوانً

أستاذ الرٌاضٌات المتقطعة –قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة كلٌة الهندسة اإللكترونٌة –جامعة
المنوفٌة ( مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
للمهندس المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشان الموافقة على
تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة لرسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /نورا ٌحًٌ زكرٌا الشٌخ-المعٌدة بالقسم
والمسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة.

فً

موضوع :

"تحضٌر ودراسة الخصائص والخواص الضوئٌة لبلورات نانومترٌه ألشباه موصلت
منماه فً مصفوفة زجاجٌة"

"Synthesis, Characterization and Optical Properties Studies of Semiconductor
" Nanocrystals Embedded in Glass Matrix
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ.د /نبٌل ابراهٌم احمد هنداوي

أستاذ بصرٌات اللٌزر بقسم الفٌزٌاء –كلٌة العلوم –جامعة بنها (خارجً)

 4د /احمد عبد الفتاح ابو عراٌس

أسةةتاذ مسةةاعد فٌزٌةةاء الجوامةةد  -قسةةم الفٌزٌقةةا والرٌاضةةٌات الهندسةةٌة-كلٌةةة الهندسةةة اإللكترونٌةةة –جامعةةة
المنوفٌة (من داخل القسم)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8أ.د /عبد المجٌد حامد محمد خفاجً

أستاذ فٌزٌاء الجوامد المتفرغ -قسم الفٌزٌاء -كلٌة العلوم –جامعة المنوفٌة (مشرف)

 4أ.د /سناء محمود الربٌعً

أستاذ فٌزٌاء الجوامد –قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة –جامعة المنوفٌة
( مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/68/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بتشةكٌل لجنةة الفحةص والمناقشةة للمهندسةة المةذكورة بةنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )4-8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم الفٌزٌقةا و الرٌاضةٌات الهندسةٌة بشةأن الموافقةة
علةً قبةول قٌةد الطةلب الجةدد المتقةدمٌن للقٌةد بالدارسةات العلٌةا دورة أكتةوبر 4863م للعةام الجةةامعً 4869/4863م
للدرجات العلمٌة التالٌة (ماجستٌر – دكتوراه)
(تأهٌلً رٌاضٌات)

 :الطالب /محمد نجاح زكى ابراهٌم

(تمهٌدي دكتوراه)

 :الطالب /اسامة محمد محمد عمارة

وقد أوصى المجلةس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4863/68/64م باعتمةاد اسةتمارات القٌةد وقبةول الطةلب لمرحلة(ماجسةتٌر–
دكتوراه) دورة أكتوبر 4863م للعام الجامعً 4869/4863م.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم باعتماد استمارات القٌد وقبول الطلب لمرحلة(ماجسةتٌر– دكتةوراه)
دورة أكتوبر 4863م للعام الجامعً 4869/4863م.

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث
للعرض على مجلس الكلية

(أ8د /سناء محمود الربٌعً)
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