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تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌا  صباحا   العاشرة الساعةم وفً تمام  44/4/4816الموافق  األحد إنه فً ٌوم -

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

-من السادة األعضاء :  

 عضوا د/ السٌد محمود الربٌعً 8أ 1

 عضوا شقٌر د/ منً محمد صبري 8أ 4

 عضوا عمٌره  أحمد السٌد د/ أٌمن السٌدأ. 6

 عضوا د/ محمد أبو زٌد البروانى 4

 عضوا د/ محمد عبد النبً محمد 5

 عضوا "كادر عام "  صلح محمد ٌونس السٌد/ 6

 سكرتٌر اللجنة دالسٌد/ عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌ 1

لسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة د/ رئٌس اللجنة بالترحٌب با8السٌد أبدأ 
                                                                                                                                                          -كاآلتً :وهً 

  المصـادقــات :أوال 

 .م16/6/4816( المنعقدة بتارٌخ السابعةعلً محضر الجلسة السابقة )المصادقة  

  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة موضوعاتثانٌا : 

بشأن الموافقة  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 1-6)

 الهندسٌة العلوم ًالماجستٌر فدرجة  -خالد رمضان محمد على / كم والمناقشة بمنح المهندسعلً ما جاء بتوصٌة لجنة الح

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة  

 "كفاءة التعدٌل والتكوٌد فً نظم صوتٌات األعماق "                       -فً موضوع:

“Efficient Modulation and Coding for Underwater Acoustic Communication 

Systems” 

فً  الماجستٌرالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

 . هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8سٌد أبخصوص الخطاب الوارد من ال( 4-6)
دكتةور المقٌةد لدرجةة  - عبد الحمٌةد محمةد سةٌد أحمةد عبةد الحمٌةد/  للمهندس الدكتوراهعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة 

والمعةدل التراكمةً النهةائً   م4816 أكتةوبردورة  ٌةةفً العلوم الهندسةٌة بقسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهرب الفلسفة

 .( وٌحق له التسجٌل6366مواد )  6لمتوسط 

مقترحة لتحسٌن أداء األنظمة متعددة الدخل و الخرج الهائلة لشبكات الجٌل  قطر"   -:فً موضوع 

 "الخامس 

" A proposed Approaches for Performance Enhancement of Massive MIMO 
Systems for Fifth Generation Networks" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ متفرغ بقسم السٌد محمود الربٌعً / أ.د 1

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة ـــــةهندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌـ أستاذ بقسم أ.د/منى محمد صبري شقٌر  4

 .للمهندس المذكوربالموافقة علً التسجٌل  م15/4/4816وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

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

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)
فةً  الماجسةتٌرالمقٌةد لدرجةة  - عةادل عبةد الفتةاح البةراب باسةم/  للمهنةدس الماجسةتٌرعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة 

 6والمعةدل التراكمةً النهةائً  لمتوسةط  م4814 أكتةوبردورة  العلوم الهندسٌة بقسم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة

 .( وٌحق له التسجٌل6384مواد ) 

 "به و أخرى تأمٌن أنظمة االتصاالت بٌن مرك"                    -:فً موضوع 

" Securing Vehicle-to- Vehicle Communication Systems" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ متفرغ بقسم إبراهٌم محمد الدكانً / أ.د 1

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة سة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــةهند أستاذ مساعد بقسم د/أسامة فوزي زهران  4

 .للمهندس المذكوربالموافقة علً التسجٌل  م15/4/4816وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .رللمهندس المذكوالتسجٌل ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)

فةً  الماجسةتٌرالمقٌةد لدرجةة  - عبةد الةرفوف ىمحمةد ربٌةع علة/  للمهنةدس الماجسةتٌراصة لرسالة علً تسجٌل خطة البحث الخ
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 6والمعةدل التراكمةً النهةائً  لمتوسةط  م4815 أكتةوبردورة  العلوم الهندسٌة بقسم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة

 .( وٌحق له التسجٌل4366مواد ) 

 "ن أداء أنظمة اتصاالت الموجات الملٌمترٌة تحسٌ"             -:فً موضوع 

" Enhancing the Performance of Millimeter-wave Communication Systems" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ متفرغ بقسم طه السٌد طه / أ.د 1

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة مدرس بقسم محمد جلل السٌد المشد د/  4

 
 .للمهندس المذكوربالموافقة علً التسجٌل  م15/4/4816 وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ

 .للمهندس المذكورالتسجٌل ب ٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوص -القرار:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشةأن الموافقةة د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-6)

فةً  الماجسةتٌرالمقٌةد لدرجةة  - أحمةد كمةال مصةطفى مسةرجه/  للمهنةدس الماجسةتٌرعلً تسةجٌل خطةة البحةث الخاصةة لرسةالة 
 6والمعةدل التراكمةً النهةائً  لمتوسةط  م4816 أكتةوبردورة  العلوم الهندسٌة بقسم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة

 .ٌل( وٌحق له التسج635مواد ) 

 "تأمٌن نقل الفٌدٌو فً شبكات انترنت األشٌاء "                    -:فً موضوع 

" Securing Video Communication in Internet of Things Networks" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -هندسة اإللكترونٌةبكلٌة ال هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ متفرغ بقسم حسام الدٌن حسٌن أحمد / أ.د 1

 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة  مدرس بقسم د/ نرمٌن عبد الوهاب حسن عبد الوهاب  4

 .للمهندس المذكوربالموافقة علً التسجٌل  م15/4/4816 وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ

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

 

د/ رئٌس مجلةس  قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة  بشةأن الطلةب 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ6-6) 

بالموافقةة علةى تبٌٌةر عنةوان ن  مةً عبةد العظةٌم أبةو الحسة/ بالمهندسةةالخاصةة  الدكتوراهالمقدم من لجنة اإلشراف على رسالة 

 الرسالة.  

الزمنً متعددة الحزم واسعة النطاق الترددي لتطبٌقات الرادار ذي  نمصفوفة الهوائٌات ذات التضمٌ" -من :

"الفتحة البنائٌة عرٌض الرفٌة عالً التماٌز  
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"Time-Modulated Multiple-Beam Wideband Antenna Array for Wide-Swath High 

Resolution Synthetic Aperture Radar ”      

"مصفوفة الهوائً ذات النطاق الترددي العرٌض لتطبٌقات رادار الفتحة البنائٌة"        -إلى :  

" Wideband Antenna Array for Synthetic Aperture Radar Applications “ 

  -: تحت إشراف  

جامعة المنوفٌة -دسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةبقسم هنمتفرغ  أستاذ كمال حسن عوض هللاد/ أ. 1  

باحث بمعهد بحوث اإللكترونٌات بالدقً أستاذ أ.د/خالد فوزي أحمد حسٌن 4  

ٌةر بالموافقةة علةى تبٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر هةذا التبٌ م15/4/4816المنعقةدة بتةارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسةته

 جوهرٌا .غٌر تبٌرا  

غٌةر تبٌةرا  تبٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر هةذا التبٌٌةر ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسةم -: القـــرار

 جوهرٌا .

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

بشأن د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)

/ ةالخاصة بالمهندس الدكتوراهعن لجنة اإلشراف علً رسالة  محمد محمد عبد السلم نصار/ أ.دالطلب المقدم من 

األستاذ المتفرغ )أستاذ مساعد( بقسم  – عادل شاكر الفٌشاوي/  الدكتور مضافة اسبإسامٌة عبد المنعم عمر قابل على 

لتصبح إلً لجنة اإلشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث إلً مجهوداته هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة 

  -لجنة اإلشراف كالتالً :

جامعة المنوفٌة -سة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةبقسم هندمتفرغ  أستاذ محمد محمد عبد السلم نصارد/ أ. 1  

جامعة المنوفٌة -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةمتفرغ  أستاذ أ.د/ معوض إبراهٌم معوض 4  

جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةوعلوم الحاسبات بقسم هندسة غ متفر أستاذ أ.د/ نبٌل عبد الواحد إسماعٌل 6  

 -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة متفرغ )أستاذ مساعد( أستاذ د/ عادل شاكر الفٌشاوي 4

 جامعة المنوفٌة

وذلةك نظةرا  إضافة سٌادته علً لجنة اإلشراف بالموافقة على م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8إلً مجهودات سٌادته البحثلحاجة موضوع 

وذلةك نظةرا لحاجةة  بإضةافة سةٌادته علةً لجنةة اإلشةراف توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

 8إلً مجهودات سٌادته البحثموضوع 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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بشأن د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)

محمد / الماجستٌر الخاصة بالمهندسعن لجنة اإلشراف علً رسالة  حلفاويسعٌد محمد أمٌن ال/ أ.دالطلب المقدم من 

إلً لجنة األستاذ بأكادٌمٌة الشروق  –صلح سٌد إبراهٌم العجوز/  الدكتور األستاذ مبإضافة اسعلى محمود عامر 

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :اإلشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث إلً مجهوداته 

جامعة المنوفٌة -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةمتفرغ  أستاذ عٌد محمد أمٌن الحلفاويسد/ أ. 1  

بأكادٌمٌة الشروق أستاذ أ.د/ صلح سٌد إبراهٌم العجوز 4  

جامعة المنوفٌة -كهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةبقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت المساعد  أستاذ د/ أحمد إبراهٌم بهنسً 6  

جامعة المنوفٌة -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةمدرس  د/ محمد رٌحان إمام الملٌجً 4  

وذلةك نظةرا  دته علً لجنة اإلشرافإضافة سٌا بالموافقة على م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8إلً مجهودات سٌادته البحثلحاجة موضوع 

( 166من  قرار السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة رقةم )( 46بإعادة الموضوع إلً القسم نظرا  لمخالفته نص المادة )توصً اللجنة  -القـــرار :

علً أال ٌزٌد عدد أعضاء هٌئةة اإلشةراف  -----والذي ٌنص على )  بقطاع الدراسات العلٌا لوتعدٌلته والمنظمة للعم م9/6/4814بتارٌخ 

 8 علً ثلثة مشرفٌن لرسالة الماجستٌر وأربعة لرسالة الدكتوراه(

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشةأن الطلةب د/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة 8خطاب الوارد من السةٌد أالبخصوص  (9-6) 

ٌةارا عبةد العظةٌم  /ةالماجستٌر الخاصةة بالمهندسةعلً رسالة المقدم من السٌد الدكتور/ عبد العزٌز طه شلبً عن لجنة اإلشراف 

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً : اب خاصةألسبلجنة اإلشراف وذلك  من سٌادتهاسم  أحمد سعٌد برفع

 –بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( د/ أسامه علً عرابً 1

 جامعة المنوفٌة

جامعة  –بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  الكهربٌــــــة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت أستاذ متفرغ )مدرس( األبٌضد/ جابر السٌد  4

 المنوفٌة

 8اسم سٌادته من لجنة اإلشراف عرف علىبالموافقة  م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8اسم سٌادته من لجنة اإلشراف عبرف توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
 

بشةأن الطلةب د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة 8الخطاب الوارد من السٌد أبخصوص  (18-6) 

لمٌةاء أٌمةن عبةد  /ةالماجسةتٌر الخاصةة بالمهندسةعلً رسالة المقدم من السٌد الدكتور/ عبد العزٌز طه شلبً عن لجنة اإلشراف 

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً : ألسباب خاصةنة اإلشراف وذلك لج من سٌادتهاسم  الحافظ عبد الجواد برفع

 –بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( د/ أسامه علً عرابً 1

 جامعة المنوفٌة

جامعة  –بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  لكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــةبقسم هندسة اال أستاذ متفرغ )مدرس( األبٌضد/ جابر السٌد  4

 المنوفٌة
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 8اسم سٌادته من لجنة اإلشراف عرف علىبالموافقة  م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8ن لجنة اإلشرافاسم سٌادته م عبرف توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أن الطلةب بشةاإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة هندسةة د/ رئةٌس مجلةس قسةم 8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 11-6(

بقسم هندسة االلكترونٌات  فً العلوم الهندسٌة المسجلة لدرجة الماجستٌر -نورهان محمد أشرف الدفراوى  /  البةالمقدم من الط

م و 4816/4816أول عةن العةام الجةامعً  مم  بالموافقة على إٌقاف تسجٌلها لمدة عةا4814دورة أكتوبر  ربٌةواالتصاالت الكه

   ذلك نظرا  لرعاٌة طفلها.

 لمةدة عةام أولة المةذكورإٌقاف تسجٌل الطالبةة  علً بالموافقة م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  لستهبج وقد أوصً المجلس

 طبقا  للوائح و القواعد المعمول بها.

 . لمدة عام أولة المذكوربإٌقاف تسجٌل الطالبة  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

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

أن الطلةب بشةاإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة هندسةة د/ رئةٌس مجلةس قسةم 8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 14-6)
بقسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت  المقٌةد بتمهٌةدي دكتةوراه -محمد عاطف شفٌق عبد الحمٌةد عبةاس  /  المقدم من الطالب

م وذلةك نظةرا  لصةعوبة 4816/4816م  بالموافقة على إلباء قٌده بالدراسةات العلٌةا للعةام الجةامعً 4816دورة أكتوبر  ربٌةالكه
  الحضور باإلضافة إلى ظروف خاصة.

 . المذكورإلباء قٌد الطالب  علً الموافقةب م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 . المذكوربإلباء قٌد الطالب  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

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

الطلةب بشةأن  واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإللكترونٌةات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 16-6)
المقٌد بتمهٌدي ماجستٌر بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةة دورة  –المقدم من الطالب / أٌمن محمود محمد صلح 

م 4816/4816قبول اعتذاره عةن عةدم دخةول امتحةان الفصةل الدراسةً األول عةن العةام الجةامعً م بالموافقة على 4816ٌناٌر 
 وذلك نظرا لظروف مرض والدته.

 
علةةى قبةةول اعتةةذاره عةةن عةةدم دخةةول امتحةةان الفصةةل بالموافقةةة  م15/4/4816بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ  أوصةةً المجلةةسقةةد و

 ك نظرا لظروف مرض والدته.م وذل4816/4816الدراسً األول عن العام الجامعً 

المذكور عن عدم دخول امتحان الفصةل  ببقبول اعتذار الطال توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 م وذلك نظرا لظروف مرض والدته.4816/4816الدراسً األول عن العام الجامعً 

    
تقرٌةر   بشةانهندسة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة   رئٌس مجلس قسمد/ 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 14-6)

 رالمدرس المسةاعد بالقسةم والمسةجل لدرجةة دكتةو -لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالمهندس/ ولٌد ففاد جابر الشافعً
  -:الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة وشكلت اللجنة من

 
  بالكلٌة الفنٌة العسكرٌة )خارجً(أستاذ   على المبازى علًد/ 8أ 1

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة ) من داخل القسم(                       على حسن على مصطفىا.د/  4

ات الصناعٌة والتحكم ) من خارج القسم(أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌ ا.د/ محمد عبد العظٌم البردٌنى 6  
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أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة ) مشرف (             محمد محمد السعٌد الحلوانًد/ ا. 4

           

هربٌة ) من داخل القسم(                     أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الك د./ محمد عبد النبً محمد أحمد 5  

م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل 15/4/4816وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور.

ٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل باجتٌةاز طبقةا  لمةا جةاء بتقر توصً اللجنة بالموافقة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :
 ونجاح المهندس المذكور.

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

  موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا 

بشأن الموافقة علً ما جاء وعلوم الحاسبات .د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 1-6)

 الهندسٌة العلوم ًالماجستٌر فدرجة  -أحمد محمود محمود السٌد الباز / بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.وعلوم الحاسبات تخصص هندسة  

 "االستشعار اللسلكٌة تحسٌن أداء برتوكوالت التوجٌه فً شبكات "        -فً موضوع:

“Enhanced Routing Protocols for Wireless Sensor Networks” 

فً  الماجستٌرالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات

العلوم الهندسٌة تخصص فً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندسب ة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالموافق -القرار:

 . هندسة وعلوم الحاسبات

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

تقرٌةر لجنةة االمتحةان   بشةانهندسةة وعلةوم الحاسةبات   د/ رئةٌس مجلةس قسةم8وارد مةن السةٌد أبخصوص الخطاب ال( 4-6)
الفلسةفة فةً  رالمةدرس المسةاعد بالقسةم والمسةجل لدرجةة دكتةو -الشامل الخاصة بالمهندسة/ عبٌةر عبةد العزٌةز عشةرة

  -العلوم الهندسٌة بقسم هندسة وعلوم الحاسبات وشكلت اللجنة من:
 
 

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )من خارج القسم(                       سٌد طهطه الا.د/  1

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات )مشرف( ا.د/ نوال أحمد الفٌشاوي 4

  )خارجً( اهرةمساعد بمعهد الهندسة الوراثٌة الزراعٌة بالق أستاذ سامح السٌد إبراهٌم حسنٌن د/ 8أ 6

 أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم ) من خارج القسم(                      ًد./محمد أبو زٌد البر وان 4

 أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ) من داخل القسم (                       جمال محروس عطٌةد/  5
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م بالموافقةةة علةى مةةا جةةاء بتقرٌةةر لجنةةة االمتحةةان الشةةامل 15/4/4816ه المنعقةةدة بتةةارٌخ وقةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةت
 باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكورة.

جاء بتقرٌر لجنةة االمتحةان الشةامل باجتٌةاز ونجةاح  طبقا  لما توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

 المهندسة المذكورة.

 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أن الطلةب المقةدم مةن الطالبةة/ بشة وعلةوم الحاسةباتهندسةة د/ رئٌس مجلس قسةم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)
دورة أكتةوبر  وعلةوم الحاسةباتبقسةم هندسةة  دكتور الفلسفة فً العلةوم الهندسةٌة  المسجلة لدرجة –آثار على كامل عٌن شوكة 

   م )عام أول( و ذلك نظرا  لرعاٌة طفلتها.4816/4816م  بالموافقة على إٌقاف تسجٌلها للعام الجامعً 4815

ة لمةدة عةام المةذكورإٌقةاف تسةجٌل الطالبةة  علةً بالموافقةة م15/4/4816 المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةته وقد أوصةً المجلةس

 أول.

 ة لمدة عام أول.المذكوربإٌقاف تسجٌل الطالبة  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

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

التقةارٌر النصةف سةنوٌة   بشةانوعلةوم الحاسةبات د/ رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة 8بخصوص الخطاب الوارد مةن السةٌد أ( 4-6)

م أولهةم المهندسةة/ مهةا محمةد رشةاد زٌةدان 4816/4816للسادة المشرفٌن للطلب المسجلٌن لدرجةة الةدكتوراه للعةام الجةامعً 

 .وآخرهم المهندسة / عاٌدة أبو السعود عبد هللا نصر

  8 التقارٌرب ما جاء علً بالموافقة م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

المستوفاة فقط وإعادة بةاقً التقةارٌر   التقارٌرب طبقا  لما جاء  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 8استٌفاء المطلوب وترجئ الموافقة لحٌن (خطة البحث الستٌفاء)للقسم 

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

التقةارٌر النصةف سةنوٌة   بشةانوعلةوم الحاسةبات د/ رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-6) 

م أولهم المهندسة/ أسماء سةٌد محمةد حسةان 4816/4816ٌن للطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر للعام الجامعً للسادة المشرف

 و آخرهم المهندسة / آٌة هللا جمال علً.

  8 التقارٌرب ما جاء علً بالموافقة م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

المستوفاة فقةط وإعةادة بةاقً التقةارٌر   التقارٌرب طبقا  لما جاء ماجاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً -القـــرار :

   8وترجئ الموافقة لحٌن استٌفاء المطلوب(خطة البحث الستٌفاء)للقسم 

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

التقرٌةر النصةف سةنوي   بشةانوعلةوم الحاسةبات  د/ رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة 8بخصوص الخطاب الوارد مةن السةٌد أ( 6-6)

المسةةةجلة  لدرجةةةة الماجسةةةتٌر للعةةةام الجةةةامعً  -شةةةهاب  شللسةةةادة المشةةةرفٌن علةةةى الطالبةةةة/ هبةةةه عبةةةد المحسةةةن محمةةةد دروٌةةة

 ٌل للطالبة المذكورة. م والذي ٌوصون فٌه بإلباء التسج4816/4816

  8اإللباء للطالبة المذكورة علً بالموافقة م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس
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 8باإللباء للطالبة المذكورة توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

 موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم:     رابعا

بشأن الموافقة علً  اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكمبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 1-6)

 الهندسٌة العلوم ًالماجستٌر فدرجة  -عمرو محمود أمٌن أبو سالم / منح المهندسما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة ب

.اإللكترونٌات الصناعٌة التحكم تخصص هندسة  

 "نمذجة وتحلٌل األداء والتحكم فً الروبوتات المتوازٌة المدفوعة للتحرك بوفرة "      -فً موضوع:

“Modeling, Performance Analysis and Control of Redundantly Actuated parallel 

Manipulators  ” 

فً  الماجستٌرالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم 

العلوم الهندسٌة تخصص فً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندسب جلس القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة م -القرار:

 . هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم 

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

بشةأن الموافقةة  الصةناعٌة والةتحكمد/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإللكترونٌةات 8د مةن السةٌد أبخصوص الخطاب الوار( 4-6) 
فةً  دكتةور الفلسةفةالمقٌةد لدرجةة  - أحمد محمد زكً السٌد خضر/  للمهندس الدكتوراهعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة 

مةواد         6والمعدل التراكمً النهائً  لمتوسةط  م4816 وبرأكتدورة  الصناعٌة والتحكمالعلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات 

 .( وٌحق له التسجٌل6344) 

 "تطوٌر حاكمات متعلمة للروبوت المتحرك المستخدم فً البٌئات الخطرة "        -:فً موضوع 

" Development of Learning Controllers for Mobile Robot Used in Hazardous 
Environments" 

  -ت إشراف :تح

 هٌئة المواد النووٌة -الهندسة اإللكترونٌة أستاذ متفرغ بقسم ففاد عبد المنعم سعد/ أ.د 1

 جامعة المنوفٌة -الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة االلكترونٌات  أستاذ متفرغ بقسم محمد عبد العظٌم البردٌنى / أ.د 4

 جامعة المنوفٌة -الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة االلكترونٌات  رس بقسممد د/أحمد محمد محمد النجار  6

 .للمهندس المذكوربالموافقة علً التسجٌل  م4/4816/ 15 وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .مذكورللمهندس ال بالتسجٌل توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:



 

 

 

 

 
 امعــة المـنوفـٌةــج              

 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
   

 

 46954  كترونٌة، منوفإلسة ادكلٌة الهن 6668616/846فاكس:6661516/846ت:  
Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952  

Email : Selrabie@yahoo.com                        Prof : Sanaa M.El-Rabaie                                                        
Mobile : 01112219492 - 01025309176   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشأن الموافقة علةً  الصناعٌة والتحكمد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)

فةً العلةوم  دكتةور الفلسةفةالمقٌةد لدرجةة  - حسةام حسةن علةً عمةار/  للمهنةدس الةدكتوراهخاصةة لرسةالة تسجٌل خطةة البحةث ال
مةةواد         6والمعةةدل التراكمةةً النهةةائً  لمتوسةةط  م4816 أكتةةوبردورة  الصةةناعٌة والةةتحكمالهندسةةٌة بقسةةم هندسةةة االلكترونٌةةات 

 .( وٌحق له التسجٌل6346) 

 "التحسٌن الفائقة للتحكم من الدرجة الجزئٌة فً األنظمة اللخطٌة خوارزمٌات "     -:فً موضوع 

Metaheuristic Optimization Techniques of Fractional-Order Control for Nonlinear 
System" 

   -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -سة اإللكترونٌةالصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندهندسة االلكترونٌات  أستاذ متفرغ بقسم محمد إبراهٌم محمود/ أ.د 1

 جامعة بنها -أستاذ مساعد بكلٌة الحاسبات والمعلومات د/أحمد طاهر آزار  4

 .للمهندس المذكوربالموافقة علً التسجٌل  م15/4/4816 وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ

 .للمهندس المذكور جٌلبالتس توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

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

بشأن الموافقة علةً  الصناعٌة والتحكمد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)
فةً العلةوم  دكتةور الفلسةفةلدرجةة  ةالمقٌةد - أمل عةادل أبةو الفةتح شةتا/ ة للمهندس الدكتوراهل خطة البحث الخاصة لرسالة تسجٌ

مةةواد         6والمعةةدل التراكمةةً النهةةائً  لمتوسةةط  م4816 أكتةةوبردورة  الصةةناعٌة والةةتحكمالهندسةةٌة بقسةةم هندسةةة االلكترونٌةةات 

 .( وٌحق لها التسجٌل4396) 

 "تقنٌات الذكاء االصطناعً للنمذجة والتحكم لمنظومة الضاغط فً محطات الطاقة النووٌة" -:ضوع فً مو

Artificial Intelligence Techniques for Modeling and Control of Pressurizer System in 
Nuclear Power Plants   " 

 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة االلكترونٌات  أستاذ متفرغ بقسم محمد إبراهٌم محمود/ أ.د 1

 هٌئة الطاقة الذرٌة -مركز البحوث النووٌة –العلمٌة  ةالهندسة واألجهز أستاذ متفرغ بقسم سٌد محمد سٌد العربً / أ.د 4

 جامعة المنوفٌة -حكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةالصناعٌة والتهندسة االلكترونٌات  مدرس بقسم د/ طارق أحمد محمود  6

 .للمهندسة المذكورةبالموافقة علً التسجٌل  م15/4/4816 وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ

 .للمهندسة المذكورة بالتسجٌل توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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بشأن الطلب المقدم   الصناعٌة والتحكمد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ5-6)

 بالموافقة على تبٌٌر عنوان الرسالة.  أٌسم لبٌب حامد حشاد  / المهندسبالخاصة  الماجستٌرمن لجنة اإلشراف على رسالة 

التحكم اإلشرافً باستخدام الحاكمات القابلة للبرمجة فً التشبٌل االحتٌاطً والتبدٌل ألنظمة الطاقة " -من :

"الشمسٌة  

"Supervisory Control Using a Redundant PLC for Solar Energy System ”      

"التحكم اإلشرافً باستخدام الحاكمات الدقٌقة فً التشبٌل االحتٌاطً والتبدٌل ألنظمة الطاقة الشمسٌة  -إلى :  

" Supervisory Control Using a Redundant Microcontroller for Solar Energy System “ 

  -: تحت إشراف  

جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة والتحكم الصناعٌةرونٌات بقسم هندسة االلكتمتفرغ  أستاذ عبد العظٌم صبٌح إبراهٌمد/ أ. 1  

جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة والتحكم الصناعٌةبقسم هندسة االلكترونٌات متفرغ  أستاذ أ.د/بلل أحمد أبو ظلم 4  

جامعة المنوفٌة -ٌة الهندسة اإللكترونٌةبكل والتحكم الصناعٌةبقسم هندسة االلكترونٌات مدرس  د/ طارق ٌحًٌ خضر 6  

بالموافقةة علةى تبٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر هةذا التبٌٌةر  م15/4/4816المنعقةدة بتةارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسةته

 جوهرٌا .غٌر تبٌرا  

غٌةر تبٌةرا  هةذا التبٌٌةر تبٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلةس القسةم -: القـــرار

 جوهرٌا .

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

التقةةارٌر   شةةانباإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم د/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة 8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 6-6)

م أولهةم المهندسةة/ زٌنةب 4816/4816النصف سةنوٌة للسةادة المشةرفٌن للطةلب المسةجلٌن لدرجةة الماجسةتٌر للعةام الجةامعً 

 زكرٌا محمود القارح و آخرهم المهندسة / هند عبد البفار عبد السلم نور الدٌن.

  8المذكورٌن بعالٌة  باعتماد التقارٌر للطل لًع بالموافقة م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

المستوفاة فقط وإعادة باقً التقارٌر  للقسةم باعتماد التقارٌر  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

   8وترجئ الموافقة لحٌن استٌفاء المطلوب الستٌفاء) خطة البحث(

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

الطلةب المقةدم  بشانهندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6) 

سةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن  حرمةان الطةلب اآلتةً من السٌد الدكتور/ عصام عبد العلٌم جمعة المدرس بقسم هند

أولً دبلوم لتجاوزهم  نسبة البٌةاب  المقةررة قانونةا   –أسمافهم من دخول االختبار النهائً فً مادة ) مقدمة فً المٌكاترونٌات( 

 وهما :      
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 م4816أكتوبر  الطالب / أحمد نبوي فرج عبد المعطً                             دورة -1

 م4816الطالب / محمد عبد الحمٌد محمد سالم                            دورة ٌناٌر  -4

الطالبٌن المذكورٌن بعالٌة من دخول حرمان  علً بالموافقة م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس 

 .االمتحان لتجاوزهم نسبة البٌاب المقررة قانونا  

الطالبٌن المذكورٌن بعالٌة من دخول االمتحان حرمان ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 .لتجاوزهم نسبة البٌاب المقررة قانونا  

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

الطلةةب بشةةأن  والةةتحكم الصةةناعٌةد/ رئةةٌس مجلةةس  قسةم هندسةةة اإللكترونٌةةات 8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 6-6)  
:             مقةةررسةةحب  لةةًع م للموافقةةة4816المقةةدم مةةن الطالةةب / محمةةد علةةى عطٌةةة حسةةٌن المقٌةةد بتمهٌةةدي دكتةةوراه دورة أكتةةوبر 

 م 4816/4816الجامعً  مالصناعٌة ( من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا)موضوعات مختارة فً اإللكترونٌات 

 .المذكور للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  سحب المقرربالموافقة علً  م15/4/4816بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
                   .المذكور للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  المقرر سحبب  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

الطلةةب بشةةأن  والةةتحكم الصةةناعٌةسةةة اإللكترونٌةةات د/ رئةةٌس مجلةةس  قسةم هند8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 9-6)  
:             مقةررسةحب  لةًع م للموافقةة4816المقدم من الطالبة / مةروة محمةد محمةد الزلبةانً المقٌةدة  بتمهٌةدي دكتةوراه دورة أكتةوبر 

 م 4816/4816جامعً ال م)موضوعات مختارة فً اإللكترونٌات الصناعٌة ( من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا

ة للطالبةةالسةةابق اإلشةةارة  إلٌةةه  سةةحب المقةةرربالموافقةةة علةةً  م15/4/4816بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ  أوصةةً المجلةةسقةةد و
 ة.المذكور

 ة.المذكورة للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  بسحب المقرر توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
 

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

الطلةب بشةأن  والةتحكم الصةناعٌةد/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإللكترونٌةات 8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 18-6)  
:             مقةةررسةةحب  لةةًع م للموافقةةة4816جعفةةر المقٌةةد بتمهٌةةدي دكتةةوراه دورة أكتةةوبر المقةةدم مةةن الطالةةب / أحمةةد عبةةد هللا معةةوض 

 م 4816/4816الجامعً  م)موضوعات مختارة فً اإللكترونٌات الصناعٌة ( من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا

 
 .المذكور للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  ب المقررسحبالموافقة علً  م15/4/4816بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و

 .المذكور للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  بسحب المقرر توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الطلةب بشةأن  والةتحكم الصةناعٌةد/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإللكترونٌةات 8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 11-6)  

:             مقةةررسةةحب  لةةًع م للموافقةةة4816المقةةدم مةةن الطالةةب / محمةةد ٌحٌةةً إبةةراهٌم حسةةٌن المقٌةةد بتمهٌةةدي دكتةةوراه دورة أكتةةوبر 
 م 4816/4816الجامعً  ممختارة فً اإللكترونٌات الصناعٌة ( من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا)موضوعات 

 .المذكور للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  سحب المقرربالموافقة علً  م15/4/4816بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 .المذكور للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  بسحب المقرر بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء  -القـــرار :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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الطلةب بشةأن  والةتحكم الصةناعٌةلكترونٌةات د/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإل8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 14-6)  
:             مقةةررسةةحب  لةةًع م للموافقةةة4816المقةةدم مةةن الطالةةب / محمةةد عةةاطف فتحةةً حةةلوة المقٌةةد بتمهٌةةدي دكتةةوراه دورة أكتةةوبر 

 م 4816/4816الجامعً  م)موضوعات مختارة فً اإللكترونٌات الصناعٌة ( من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا

 .المذكور للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  سحب المقرربالموافقة علً  م15/4/4816بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 .المذكور للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  بسحب المقرر  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

الطلةب بشةأن  والةتحكم الصةناعٌةد/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإللكترونٌةات 8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 16-6)  
:             مقةةةررسةةحب  لةةةًع م للموافقةةة4816دكتةةوراه دورة ٌنةةةاٌر  المقةةدم مةةن الطالةةةب / كٌةةرلس رفعةةةت ناشةةد حنةةةا المقٌةةد بتمهٌةةةدي

 م 4816/4816الجامعً  م)موضوعات مختارة فً اإللكترونٌات الصناعٌة ( من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا

 .المذكور للطالبرة  إلٌه السابق اإلشا سحب المقرربالموافقة علً  م15/4/4816بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 .المذكور للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  بسحب المقرر  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

الطلةب بشةأن  والةتحكم الصةناعٌةد/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإللكترونٌةات 8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 14-6)  
:             مقةةررسةةحب  لةةًع م للموافقةةة4816المقةةدم مةةن الطالةةب / عبةةد الةةرحمن حمةةزة محمةةد المقٌةةد بمرحلةةة الةةدبلوم دورة أكتةةوبر 

 م 4816/4816الجامعً  مدراسً األول للخطة الدراسٌة للعا)نظم التحكم الحدٌثة( من الفصل ال

 .المذكور للطالبالسابق اإلشارة  إلٌه  سحب المقرربالموافقة علً  م15/4/4816بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 .المذكور للطالبإلٌه  السابق اإلشارة  بسحب المقرر  القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس  -القـــرار :

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

 الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسةموضوعات قسم :     خامسا

بشأن الموافقة علً ما جاء قا والرٌاضٌات الهندسٌة الفٌزٌبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم ( 1-6)

العلوم  ًالماجستٌر فدرجة المعٌد بالقسم  –أسامة محمد محمد عمارة  / بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.الهندسٌة ةاألساسٌ  

 "دراسة الحركة االهتزازٌة لنموذج ربع سٌارة مثار من سطح الطرٌق "           -فً موضوع:

“Vibration Study of a Quarter-Car Model Excited by the Road Surface Profile” 

فً  الماجستٌرالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . الهندسٌة األساسٌة العلوم

 . العلوم األساسٌة الهندسٌةفً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندسب مجلس القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة  -القرار:

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

فٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بخصةوص اتخةاذ الةلزم نحةو الد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6) 
إلباء القٌد الداخلً للمهندسة / حنان مجدي دروٌش شبانه المدرس المساعد بالقسةم والمقٌةدة لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم 

ه علةى إحةدى المةنح م وعضو األجازة الدراسٌة إلً روسٌا للحصول على درجةة الةدكتورا4814األساسٌة الهندسٌة دورة أكتوبر 
  م.  45/18/4816المقدمة من حكومة روسٌا المتحدة لعام ثالث حتى 
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 ة.المذكورإلباء القٌد الداخلً للطالبة  علً بالموافقة م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 ة.المذكورد الداخلً للطالبة بإلباء القٌ توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

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

التقةةارٌر النصةةف   بشةةانالفٌزٌقةةا والرٌاضةةٌات الهندسةةٌة د/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم 8بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 6-6)

م 4816/4816وٌة للسادة المشرفٌن للطلب المسجلٌن لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسةٌة  للعةام الجةامعً سن

 -وهم:

 المهندس/ أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي -4المهندس/ محمد ثروت محمد عطٌة                       -1

 المهندس/ على محمد لطفً على قندٌل -6

  8 التقارٌرب ما جاء علً بالموافقة م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  بجلسته المجلس وقد أوصً

 طبقا  لما جاء بالتقارٌر. توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

التقةةارٌر النصةةف   بشةةانالفٌزٌقةةا والرٌاضةةٌات الهندسةةٌة د/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم 8بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 4-6)

م 4816/4816سةنوٌة للسةادة المشةرفٌن للطةةلب المسةجلٌن لدرجةة الماجسةةتٌر فةً العلةوم األساسةةٌة الهندسةٌة  للعةام الجةةامعً 

 -وهم:

  مرٌم مرجان كامل مرجان /ةالمهندس -4                                           نورا ٌحً زكرٌا الشٌخ /ةدسالمهن -1

 المهندس/ إسلم محمد محمد البحٌري -4مٌنا أبوسته مرقس  زخاري                                      المهندس/  -6

  8 التقارٌرب ما جاء علً بالموافقة م15/4/4816المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 طبقا  لما جاء بالتقارٌر. توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 
 

 موضوعات منظمة للعمل بالدراسات العلٌا:     خامسا
الخطاب الوارد من اإلدارة إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة و المتضمنة مدٌر  ( بخصوص المذكرة المقدمة من1-6)

العامة للدراسات العلٌا و البحوث بالجامعة بطلب موافاتهم بموافقة مجلس الكلٌة بقٌمة دعم البحوث للطلب المقٌدٌن 

م حتى ٌتسنى لهم عرض الموضوع على 4816/4819دكتوراه (للعام الجامعً  –ماجستٌر  -و المسجلٌن) دبلوم

 مجلس الجامعة. مجلس الدراسات العلٌا والبحوث و

 علَ النحٌ التايل: ثًقد ارتأخ اإلدارج سّادج قْوح دعن الثحٌ

 ) تسعمائة جنٌه( دكتوراه988) ستمائة جنٌه( ماجستٌر      @       688) ثلثمائة جنٌه( دبلوم        @   688

 -تصثخ القْوح اخلاصح تدعن الثحٌث كالتايل:ً 
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 46954  كترونٌة، منوفإلسة ادكلٌة الهن 6668616/846فاكس:6661516/846ت:  
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 جنٌها 1414365دبلوم     :   

 جنٌها 4414365:  ماجستٌر  

 جنٌها 4614365دكتوراه   :  

م ًعلَ أى ّتتن اابثتح اجلاهعتح 7102/7102املسجلني ( اعتثارًا هي العام اجلاهعِ  –علَ أى تسزٍ ىذه الشّادج علَ الطالب اجلدد ) املقْدّي 
 تالقْوح النيائْح تعد االعتواد هي جملس الكلْح .

 ٌرفع لمجلس الكلٌة.وتوصً اللجنة بالموافقة  -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( بخصوص المذكرة المقدمة من مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة و المتضمنة طلب اإلدارة بضرورة إرفاق 4-6)

لسادة المشرفٌن )من خارج الكلٌة( علً نماذج التسجٌل قبل العرض على مجالس األقسام كمستند الموافقة من ا

أساسً لمتطلبات تسجٌل نقطة البحث العلمً على أن ٌرسل المشرف الخارجً موافقة كتابٌة موقع علٌها وٌذكر فٌها 

الرئٌسً من داخل الكلٌة  فالمشر ٌجب أن ٌكون كبٌاناته كاملة و ٌرسل بالفاكس من جهة عمله إلى الكلٌة وكذل

 لسهولة التواصل معه وخصوصا  فً حاالت المد واإللباء.

 وٌرفع لمجلس الكلٌة.توصً اللجنة بالموافقة  -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( بخصوص المذكرة المقدمة من مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة و المتضمنة بٌان بأسماء طلب الدراسات 6-6)

العلٌا الذٌن لم ٌسددوا الرسوم الدراسٌة بالرغم من إخطار اإلدارة لهم بخطابات)ثلث خطابات( تفٌد بضرورة الحضور 

 ة ولم ٌحضروا.إلدارة الدراسات العلٌا لسداد الرسوم الدراسٌ

عزض املٌضٌع علَ جلنح الدراساخ العلْا  للنظز يف املٌافقح تعدم السواح ألُ بالة هنين تاستوزار قْده أً تسجْلو دًى  ًالذُ ّطلة فْو سْادتو
 سداد الزسٌم الدراسْح. 

 برفع الموضوع لمجلس الكلٌة للنظر.توصً اللجنة  -القـــرار :

 

 

 ظهرا" عشر الثانٌةالساعة  "وقد انتهً االجتماع فً تمام

 وكٌل الكلٌة                                                                                      

 للدراسات العلٌا والبحوث                                                                 

 للعرض على مجلس الكلية

  د/ سناء محمود الربٌعً(8)أ                                                              


