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
محضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا " الجلسة الثامنة رقم ( )3عن شهر إبرٌل 4869م 8
 إنه فً ٌوم األحد الموافق 4869/4/ 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 كلا
من السادة األعضاء -:
6

أ8د /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

4

أ8د /منً محمد صبري شقٌر

عضوا

8

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

عضوا

4

د /محمد حمدي محمد السٌد

عضوا

6

د /ناصر عبد الفضٌل عبدالحمٌد

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 (السابعة) المنعقدة بتارٌخ 4869/8/69م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /سمر عادل عبد المرضً سعد– درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"تصمٌم هوائٌات النطاق الترددي العرٌض جداا للتطبٌقات اللسلكٌة"
”“Design of UWB Antenna for Wireless Application

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /غٌداء طلعت السٌد أحمد– درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"تحسٌن أداء هوائٌات النطاق الترددي العرٌض جداا "
”“Performance Enhancement of UWB Antennas

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /أحمد معوض ابراهٌم دسوقً– درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" -:استخدام تقنٌات معالجة اإلشارات فً تحلٌل جزئٌات الحمض النووي"
”“Utilization of Signal Processing Techniques for DNA Analysis
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /أحمد مسعد مبروك الشلقانً– درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"تولٌف األسطح المبنٌة علً الجرافٌن وتطبٌقاتها"
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
”“Graphene-Based Surfaces :Synthesis and Applications
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /محمود أحمد محمد حسب النبً– المعٌد بالقسم درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" -:التوزٌع العادل لموارد الشبكة المبنٌة علً الدمج بٌن أنظمة االتصاالت البصرٌة الهوائٌة
والموجات الملمٌترٌة أوتوماتٌكٌا فً الجٌل الخامس "
“Fair Resource Allocation for Cooperative Dynamic Hybrid Free Space Optics and
”Millimeter Waves Transport Networks for 5G
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /إٌمان محمد حسن البقري– درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"االتصال الكفء بإشارات الفٌدٌو "
”“Efficient Video Communication

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة  /أسماء ابراهٌم اسماعٌل عبد النبً  -المقٌدة لدرجة دكتور
الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4866م والمعدل التراكمً النهائً
لمتوسط ستة مواد (  )4996وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" التعرف الكفء علً أورام المخ باستخدام تقنٌة الذكاء االصطناعً "

" " Efficient Brain Tumor Identification Based on Artificial Intelligence Concepts

تحت إشراف -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

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

8

د /هناء شاكر عبد الباسط

استاذ مساعد بقسم اإللكترونٌات واالتصاالت -كلٌة الهندسة -جامعة الزقازٌق

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القرار-:

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندس  /مصطفً ابراهٌم محمد أحمد السٌد -المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4866م والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط
أعلً أربعة مواد (  )8983وٌحق له التسجٌل وٌستكمل.

فً موضوع -:

" تصنٌف الصور الطبٌة اعتماداا علً التعلم العمٌق "
" " Medical Image Classification Based on Deep Learning

تحت إشراف -:
6

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

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

4

أ.د /نبٌل عبد الواحد اسماعٌل

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د /هناء أبو العنٌن تركً

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/8/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )3-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة  /اٌمان عبد المجٌد عبد المنعم ابو حجازي  -المقٌدة لدرجة دكتور
الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 4866م والمعدل التراكمً النهائً
لمتوسط ستة مواد (  )8964وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع -:

" تحسٌن أداء نظام حصاد الطاقة لشبكات االستشعارات اللسلكٌة "

" Performance Enhancement of Energy Harvesting System for Wireless Sensor
" Networks

تحت إشراف -:
6

أ.د /منى محمد صبري شقٌر

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

4

د /ولٌد سعد فؤاد حلمى

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة  /وفاء احمد محمود سلٌمان شلبً -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4866م والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط
اعلى اربعة مواد (  )8966وٌحق لها التسجٌل وتستكمل.

فً موضوع -:

" تجزئة صور المخ معتمدا على التعلم العمٌق "
"" Brain Image Segmentation Based on Deep Learning

تحت إشراف -:
6

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

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

4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

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

8

أ.د /منى محمد صبري شقٌر

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

4

د /ولٌد سعد فؤاد حلمى

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القرار-:

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

----- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندس  /أمٌر عزت علً الرفاعً  -المقٌد لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4863م والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط أربعة مواد
(  )8936وٌحق له التسجٌل وٌستكمل.

فً موضوع  " -:نظام القٌاسات الحٌوٌة القابلة لإللغاء المبنً علً إشارات ضربات القلب "
" "Cancelable Biometric System Based on Electrocardiogram (ECG) Signal

تحت إشراف -:
6

د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستتتاذ متفتترغ ( أستتتاذ مستتاعد) بقستتم هندستتة االلكترونٌتتات واالتصتتاالت الكهربٌـــــتتـة بكلٌتتة الهندستتة اإللكترونٌتتة-
جامعة المنوفٌة

4

د /مروة أحمد شومان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسب بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د /عتتتتز التتتتدٌن بتتتتدو جتتتتاد التتتترب
حمدان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسب بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكورة.

القرار-:

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

-------------------------------------------------------------------------------------( )3-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتان الطلتب
المقتدم متن لجنتة اإلشتراف الخاصتة بالمهندستة /رنتا عتتدلً راشتد غتلب – المستجلة لدرجتة دكتتور الفلستفة فتً العلتتوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" تطبٌقات المرحل اإللكترونً فً نظام االتصاالت من الجهاز الى الجهاز"

" " Application of Electronic Relay in Device to Device(D2D) Communication System
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /السٌد مصطفى سعد

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة – جامعة حلوان (خارجً)

 4أ.د /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌتة -جامعتة المنوفٌتة

 8أ.د /عاطف السٌد ابو العزم
 4أ.د /منى محمد صبري شقٌر

(داخلً)
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌتة -جامعتة المنوفٌتة

(مشرف)
أستتتاذ بقستتم هندستتتة االلكترونٌتتات واالتصتتتاالت الكهربٌتتة بكلٌتتتة الهندستتة اإللكترونٌتتتة -جامعتتة المنوفٌتتتة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقتة علتً متا جتاء بتوصتٌة مجلتس القستم بتشتكٌل لجنتة الفحتص والمناقشتة للمهندستة المتذكورة بتنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

( )3-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشتان الطلتب
المقتتدم متتن لجنتتة اإلشتتراف الخاصتتة بالمهندس تة /فتتاتن متتاهر محمتتد االزرق – المستتجلة لدرجتتة الماجستتتٌر فتتً العلتتوم
الهندسٌة.

" تقنٌات كشف تزٌٌف الصور فً تطبٌقات االتصاالت"

فً موضوع :

" " Image Forensic Detection for Communication Application
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /ابو العل حسنٌن عطٌفً

أستاذ متفرغ بكلٌة الحاسبات والمعلومات –جامعة القاهرة(خارجً)

 4أ.د /عبد العزٌز ابراهٌم محمود

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌتة -جامعتة المنوفٌتة

 8أ.د /معوض ابراهٌم معوض
 4أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

(داخلً)
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌتة -جامعتة المنوفٌتة

(مشرف)
أستتتاذ بقستتم هندستتتة االلكترونٌتتات واالتصتتتاالت الكهربٌتتة بكلٌتتتة الهندستتة اإللكترونٌتتتة -جامعتتة المنوفٌتتتة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنتة بالموافقتة علتً متا جتاء بتوصتٌة مجلتس القستم بتشتكٌل لجنتة الفحتص والمناقشتة للمهندستة المتذكورة بتنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )3-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشتان الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /رانٌتا عبتد المرضتى احمتد عبتد العزٌتز– المستجلة لدرجتة الماجستتٌر فتً
العلوم الهندسٌة.

فً موضوع  " :استخدام شبكات االستشعار اللسلكٌة فً التحكم ومراقبة المٌاه الجوفٌة لألراضً المزروعة
حدٌثا "
" Using of Wireless Sensor Networks for Monitoring and Controlling of
" Underground Water in New Cultivated Land

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /اٌمن الدسوقً ابراهٌم

أستاذ بمعهد بحوث االلكترونٌات (خارجً)
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جــامعــة المـنوفـٌة
كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندستة اإللكترونٌتة -جامعتة المنوفٌتة

(مشرف)

8

د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستتتتاذ متفتتترغ ( أستتتتاذ مستتتاعد) بقستتتم هندستتتة االلكترونٌتتتات واالتصتتتاالت الكهربٌـــــتتتـة بكلٌتتتة الهندستتتة
اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة(داخلً)

4

د /زٌنب عبدهللا احمد محمد

استاذ مساعد بمركز البحوث الزراعٌة بالجٌزة(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقتة علتً متا جتاء بتوصتٌة مجلتس القستم بتشتكٌل لجنتة الفحتص والمناقشتة للمهندستة المتذكورة بتنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )3-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتان الطلتب
المقتتدم متتن لجنتتة اإلشتتراف الخاصتتة بالمهنتتدس /محمتتد خالتتد محمتتد العصتتار– المستتجل لدرجتتة الماجستتتٌر فتتً العلتتوم
الهندسٌة.

فً موضوع  " :تطوٌر الشبكات البصرٌة باستخدام تقنٌات الدمج الكثٌف والمتوسط بتقسٌم االطوال الموجٌة "
" Optical Networks Upgrading Using Dense Wavelength Division Multiplexing and
" Coarse Wavelength Multiplexing Techniques
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /احمد شعبان سمره

أستاذ بكلٌة الهندسة –جامعة المنصورة (خارجً)

 4أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستتتتاذ بقستتتم هندستتتة االلكترونٌتتتات واالتصتتتاالت الكهربٌتتتة بكلٌتتتة الهندستتتة اإللكترونٌتتتة -جامعتتتة المنوفٌتتتة

 8أ.د /عبد الناصر عبد الجواد محمد
 4د /احمد نبٌه زكى راشد

(داخلً)
أستتتتاذ بقستتتم هندستتتة االلكترونٌتتتات واالتصتتتاالت الكهربٌتتتة بكلٌتتتة الهندستتتة اإللكترونٌتتتة -جامعتتتة المنوفٌتتتة

(مشرف)
أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌتة -جامعتة المنوفٌتة
(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م 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.

( )3-65بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشتان الطلتب
المقتدم متن لجنتة اإلشتتراف الخاصتة بالمهنتدس /احمتد نجٌتتب محمتد محمتد ابتو النتتور– المعٌتد بالقستم والمستجل لدرجتتة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" اداء انظمة الجٌل الخامس "
فً موضوع :
" " Performance of Fifth Generation System
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /محمد السعٌد نصر

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة –جامعة طنطا (خارجً)

 4أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندستة اإللكترونٌتة -جامعتة المنوفٌتة

 8أ.د /منى محمد صبري شقٌر

(داخلً)
أستتتتاذ بقستتتم هندستتتة االلكترونٌتتتات واالتصتتتاالت الكهربٌتتتة بكلٌتتتة الهندستتتة اإللكترونٌتتتة -جامعتتتة المنوفٌتتتة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م 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.

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

( )3-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتان الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /منى مجتد محمتود بتدو  -المتدرس المستاعد بالقستم والمستجلة لدرجتة
دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.

" تحلٌل وتصمٌم مواد المٌتا القابلة للتشكٌل "

فً موضوع :

"" Analysis and Design of Reconfigurable Metamaterial
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
 6أ8د /كمال حسن عوض هللا

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

 4أ.د/سعٌد السٌد اسماعٌل الخامً

أستاذ متفرغ بكلٌه الهندسة-جامعة االسكندرٌة (خارجً)

 8أ.د /صابر حلمى زٌن الدٌن

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( مشرف)

 4أ.د/مجد محمد كامل ٌوسف

أستاذ متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خارج القسم)

 6د /عبد العزٌز طه شلبً

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد ) بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م 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

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

( )3-63بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتان الطلتب
المقدم من لجنة اإلشتراف الخاصتة بالمهندستة /امٌترة عبتد المتنعم محمتود -المستجلة لدرجتة دكتتور الفلستفة فتً العلتوم
الهندسٌة.

" تخفٌض التشوهات والتقسٌم الكفء لصور الموجات فوق الصوتٌة "

فً موضوع :

"" Efficient Degradation Reduction and Segmentation of Ultrasonic Images
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
 6أ8د /محمد محمد عبد السلم نصار

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

 4أ.د/سعٌد السٌد اسماعٌل الخامً

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة -جامعة االسكندرٌة (خارجً)

 8أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( مشرف)

 4أ.د /مجد عبد الستار قطب
 6د /محمد محمد السعٌد الحلوانً

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (من خارج القسم)
أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد ) بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )3-69بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشتان الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /سامٌة محمد محمد عبد الحلٌم-المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلتوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" تصنٌف سلسل الحمض النووي على اساس التعلم العمٌق "
"" Classification of DNA Sequences Based on Deep Learning

بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
 6أ8د /حسام الدٌن حسٌن احمد

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

 4أ.د /ابو العل حسنٌن عطٌفً

أستاذ متفرغ بكلٌه الحاسبات والمعلومات -جامعة القاهرة(خارجً)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8أ.د /نبٌل عبد الواحد اسماعٌل

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (مشرف)

 4د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد ) بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

 6د /محمد حمدي محمد السٌد

استاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (من خارج القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م 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.

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

( )3-48بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌتة بشتان تقرٌتر
لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة  /سحر سعٌد عبد الكرٌم حامتد -المستجلة لدرجتة دكتتور الفلستفة فتً العلتوم الهندستٌة
وشكلت اللجنة من-:
6

أ.د /ابراهٌم محمد الدكانً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

4

أ8د /هالة محمد عبد القادر

أستاذ بكلٌة هندسة شبرا (خارجً)

8

أ.د /منً محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( مشرف)

4

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة

6

د /صلح الدٌن محمود دٌاب

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (من خارج القسم)
أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد ) بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

وقد أوصتى المجلتس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ 4869/4/64م بالموافقتة علتى متا جتاء بتقرٌتر لجنتة االمتحتان الشتامل باجتٌتاز
ونجاح المهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم طبقتا ا لمتا جتاء بتقرٌتر لجنتة االمتحتان الشتامل باجتٌتاز ونجتاح
المهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )3-46بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندستة االلكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف علتى رستالة الماجستتٌر الخاصتة بالمهنتدس /عمترو ستعد التدٌن الستٌد شتعبان بالموافقتة علتى تصتوٌب
عنوان الرسالة.

من -:

"التصوٌر الطبقً والحجمً لألجسام الحٌوٌة"
”"Tomoghraphic Imaging of Biological Objects

إلى -:

" التصوٌر الطبقً والحجمً لألجسام الحٌوٌة "
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“ " Tomographic Imaging of Biological Objects
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة على تصوٌب عنوان الرسالة .

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتصوٌب عنوان الرسالة .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-44بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس /عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد الشلٌبى بالموافقة علتى تغٌٌتر
عنوان الرسالة.

من -:

"التشغٌل اآللً للمصانع باستخدام معالجة الصور"
”"Factories Automation Using Image Processing

إلى -:

"تأمٌن التشغٌل اآللً للمصانع باستخدام معالجة الصور "
“ " Security for Factories Automation System Using Image Processing

وقد أوصى المجلس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ 4869/4/64م بالموافقتة علتى تغٌٌتر عنتوان الرستالة و ٌعتبتر هتذا التغٌٌتر
تغٌراا غٌر جوهرٌاا.

القـــرار

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

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

( )3-48بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقتتدم متتن لجنتتة اإلشتتراف علتتى رستتالة الماجستتتٌر الخاصتتة بالمهنتتدس /محمتتود احمتتد نصتتر كمتتال بالموافقتتة علتتى تغٌٌتتر عنتوان
الرسالة.

من -:

"التطبٌق الكفء للمرشحات التكٌفٌة باستخدام الرٌاضٌات الرباعٌة"

”"Efficient Implementation of Adaptive Filters Using Quaternion Mathematics

إلى -:

" التطبٌق الكفء للمرشحات التكٌفٌة باستخدام الرٌاضٌات الرباعٌة فً تطبٌقات التامٌن "

" Efficient Implementation of Adaptive Filters Using Quaternion Mathematics for

“ Security Applications
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أوصى المجلس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ 4869/4/64م بالموافقتة علتى تغٌٌتر عنتوان الرستالة و ٌعتبتر هتذا التغٌٌتر
تغٌراا غٌر جوهرٌاا.

القـــرار

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

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

( )3-44بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقتتدم متتن لجنتتة اإلشتتراف علتتى رستتالة الماجستتتٌر الخاصتتة بالمهنتتدس /احمتتد كمتتال موستتى دٌتتاب بالموافقتتة علتتى تغٌٌتتر عنتتوان
الرسالة.

"تحسٌن اداء الٌاف الكرٌستال الفوتونٌة"

من -:

”"Performance Enhancement of Photonic Crystal Fibers
"توجٌه وتعٌٌن الطٌف فً شبكة بصرٌة مرنة باستخدام الحوسبة عالٌة االداء"

إلى -:

" Routing and Spectrum Assignment in Elastic Optical Network Using High

“ Performance Computing
وقد أوصى المجلس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ 4869/4/64م بالموافقتة علتى تغٌٌتر عنتوان الرستالة و ٌعتبتر هتذا التغٌٌتر
تغٌراا جوهرٌاا.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتغٌٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا جوهرٌاا.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-46بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة /رٌحتاب محمتد حلمتى محمتد ابتو العطتا بالموافقتة علتى تغٌٌتر
عنوان الرسالة.

من -:

"التفاعلت بٌن الهوائً وجسم االنسان "
”"Antenna-Human Body Interactions

إلى -:

" تصمٌم مصفوفات الهوائٌات الكتشاف االورام السرطانٌة "
“ "Design of Antenna Arrays for Cancer Tumors Detection
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أوصى المجلس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ 4869/4/64م بالموافقتة علتى تغٌٌتر عنتوان الرستالة و ٌعتبتر هتذا التغٌٌتر
تغٌراا جوهرٌاا.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتغٌٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا جوهرٌاا.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-45بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلتس قستم هندستة االلكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من السٌد األستاذ الدكتور /السٌد محمود الربٌعً عن لجنة االشراف إلضافة اسم السٌد الدكتور  /ولٌد فؤاد جابر الشتافعً
الى لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /فاطمة محمد على خلف وذلك نظترا لحاجتة موضتوع البحتث التى
مجهوداته لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

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

8

د /ولٌد فؤاد جابر الشافعً

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

وقد أوصى المجلتس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ 4869/4/64م بالموافقتة علتى اضتافة استم ستٌادته التى لجنتة اإلشتراف
علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالبة المذكورة وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته 8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب إضافة اسم سٌادته الى لجنة اإلشتراف علتً رستالة الماجستتٌر
الخاصة بالطالبة المذكورة وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-46بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلتس قستم هندستة االلكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من السٌد الدكتور /اسامة فوز زهران عن لجنة االشراف إلضافة اسم كل من السادة-:
 -6السٌد أ.د /السٌد محمود الربٌعً
-4السٌد د  /ولٌد فؤاد جابر الشافعً
الى لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس /محمد عبد الرحٌم محمد عبد الترحٌم وذلتك نظترا لحاجتة موضتوع
البحث الى مجهوداتهما لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

د /اسامة فوز زهران

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

8

د /ولٌد فؤاد جابر الشافعً

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علتى اضتافة استم ستٌادتهما التى لجنتة اإلشتراف
علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب المذكور وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداتهما 8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإضافة اسم سٌادتهما الى لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر
الخاصة بالطالب المذكور وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداتهما 8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-43بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلتس قستم هندستة االلكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من السٌد الدكتور /أسامه فوزي زهران  -برفع اسم سٌادته من لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس/
احمد حسن عبد الحكٌم الحنفً وذلك لظروف خاصة لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:
6

أ.د /طه السٌد طه

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

وقد أوصى المجلتس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ 4869/4/64م بالموافقتة علتى رفتع استم ستٌادته متن لجنتة اإلشتراف علتً
رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب المذكور 8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصتٌة مجلتس القستم ب رفتع استم ستٌادته متن لجنتة اإلشتراف علتً رستالة الماجستتٌر
الخاصة بالطالب المذكور 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-49بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلتس قستم هندستة االلكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من السٌد الدكتور /أسامه فوزي زهران  -برفع اسم سٌادته من لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس/
باسم عادل عبد الفتاح الغراب وذلك لظروف خاصة لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:
6

أ.د /ابراهٌم محمد الدكانً

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

وقد أوصى المجلتس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ 4869/4/64م بالموافقتة علتى رفتع استم ستٌادته متن لجنتة اإلشتراف علتً
رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب المذكور 8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصتٌة مجلتس القستم ب رفتع استم ستٌادته متن لجنتة اإلشتراف علتً رستالة الماجستتٌر
الخاصة بالطالب المذكور 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-88بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من السٌد الدكتور /محمد عبد الرحمن زٌن الدٌن المرشد األكتادٌمً علتى الطالبتة  /متً زكرٌتا ابتراهٌم  -المقٌتدة بتمهٌتدي
ماجستٌر بشان الموافقة على دخول امتحان مادة (:التعرف على االنماط) فً الفصل الدراسً الثانً.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة على دخول الطالبة المذكورة امتحان مادة (:التعترف علتى
االنماط) فً الفصل الدراسً الثانً .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب دخول الطالبة المذكورة امتحان مادة (:التعرف على االنماط) فً
الفصل الدراسً الثانً .

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علتً تستجٌل خطتة
البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة /اٌة عبد النبً احمد  -المقٌدة لدرجة الماجستتٌر فتً العلتوم الهندستٌة بقستم هندستة
وعلوم الحاسبات دورة ٌناٌر 4865م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد (  )8944وٌحق لها التسجٌل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" تقنٌات تحلٌل البٌانات ألمن المعاملت المالٌة"
فً موضوع -:
" " Data Analysis Techniques for Financial Transactions Security

تحت إشراف -:
6

أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /عتتتتز التتتتدٌن بتتتتدو جتتتتاد التتتترب
حمدان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )3-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلتوم الحاستبات بشتان الطلتب المقتدم متن لجنتة
اإلشراف الخاصة بالمهندسة /منار وجد عبدالعزٌز صالح -المسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة.
فً موضوع :

" الحد من تأثٌر االعطال فً أنظمة الحوسبة السحابٌة "
"" Fault Tolerance in Cloud Computing Systems

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /حاتم محمد سٌد احمد

أستاذ بكلٌة الحاسبات والمعلومات -جامعة المنوفٌة(خارجً)

 4أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (داخلً)

 8د /محمد آمون شرابً

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقتة علتً متا جتاء بتوصتٌة مجلتس القستم بتشتكٌل لجنتة الفحتص والمناقشتة للمهندستة المتذكورة بتنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )3-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلتوم الحاستبات بشتان الطلتب المقتدم متن لجنتة
اإلشراف الخاصة بالمهندس /محمد ابراهٌم عشٌبة -المسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة.
فً موضوع :

" تحسٌن صور الرؤٌة اللٌلٌة لألشعة تحت الحمراء "
"" Enhancement of Infrared Night Vision Images

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6أ8د /محى محمد هدهود

أستاذ متفرغ بكلٌة الحاسبات والمعلومات -جامعة المنوفٌة(خارجً)

 4أ.د /معوض ابراهٌم الدسوقً

أستتتاذ متفتترغ بقستتم هندستتة االلكترونٌتتات واالتصتتاالت الكهربٌـــــتتـة بكلٌتتة الهندستتة اإللكترونٌتتة – جامعتتة
المنوفٌة (داخلً)

 8د /عادل شاكر الفٌشاوي

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م 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.

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

( )3-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلتوم الحاستبات بشتان الطلتب المقتدم متن لجنتة
اإلشراف الخاصة بالمهندس /ثروت السٌد اسماعٌل -المسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة.

" تحسٌن أداء هادوب للبٌانات الضخمة ذات الملفات الصغٌرة "

فً موضوع :

" " Hadoop Performance Enhancement for Big Data Including Small Files
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /اشرف بهجات السٌسً

أستاذ بكلٌة الحاسبات والمعلومات -جامعة المنوفٌة(خارجً)

 4أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة

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

 8أ.د /جمال محروس على عطٌة

أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (داخلً)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م 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 تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلتوم الحاستبات بشتان الطلتب المقتدم متن لجنتة
اإلشراف الخاصة بالمهندس /محمد عبد الستار األسقٌلً -المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.

فً موضوع :

" تحسٌن طرق كشف التزوٌر فً الصور الرقمٌة "
" " Enhancement of Forensic Methods for Digital Images

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6أ8د /عبد الحلٌم عبد النبً ذكر

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة-كلٌة الهندسة -جامعة عٌن شمس(خارجً)

 4أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (داخلً)

 8أ.د /هبه كمال اصلن

أستاذ قسم البحوث المعلوماتٌة-معهد بحوث االلكترونٌات (مشرف)

 4أ.د /اسامة صلح فرج هللا على

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م 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.

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

( )3-5بخصوص الخطاب الوارد متن الستٌد أ8د /رئتٌس مجلتس قستم هندستة وعلتوم الحاستبات بشتان تقرٌتر لجنتة االمتحتان
الشتتامل الختتاص بالمهنتتدس  /تتتامر طتتلل محمتتد عبتتد الهتتادي – المستتجل لدرجتتة دكتتتور الفلستتفة فتتً العلتتوم الهندستتٌة
وشكلت اللجنة من-:
6

أ8د /السٌد مصطفى سعد

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة –جامعة حلوان(خارجً)

4

أ.د /مجد عبد الستار قطب

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة(من خارج
القسم)

8

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

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

4

أ.د /نوال احمد الفٌشاوي

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

 6أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح
المهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم طبقتا ا لمتا جتاء بتقرٌتر لجنتة االمتحتان الشتامل باجتٌتاز ونجتاح
المهندس المذكور.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قستم هندستة وعلتوم الحاستبات بشتأن الطلتب المقتدم متن الطالبتة/
مروة شكري عبتد العظتٌم محمتد  -المقٌتدة لدرجتة الماجستتٌر فتً العلتوم الهندستٌة بقستم هندستة وعلتوم الحاستبات دورة أكتتوبر
4866م بالموافقة على إٌقاف قٌدها عن العام الجامعً 4869/4863م و ذلك نظراا لرعاٌة طفلها.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً إٌقاف قٌد الطالبة المذكورة .

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف قٌد الطالبة المذكورة.
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مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
Menoufia University
Faculty of Electronic Engineering-Menouf
Vice Dean’s Office
Of Postgraduate Studies and Research

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم
( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً
ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /مصطفً ٌوسف أحمد سلم– درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

فً موضوع-:

" التحكم المتقدم فً نظم الروافع الجسرٌة"
”“Advanced Control for Gantry Crane Systems

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علتً
تستتجٌل خطتتة البحتتث الخاصتتة لرستتالة الماجستتتٌر للمهنتتدس  /علتتً أحمتتد نتتور صتتدٌق  -والمقٌتتد لدرجتتة الماجستتتٌر فتتً العلتتوم
الهندستتٌة بقستتم هندستتة االلكترونٌتتات الصتتناعٌة والتتتحكم دورة اكتتتوبر 4866م والمعتتدل التراكمتتً النهتتائً لمتوستتط 5متتواد
(  ) 494وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع -:

" التحكم فً تتبع نقطة القدرة العظمً ألنظمة الطاقة الشمسٌة العشوائٌة "

"" Maximum Power Point Tracking Control of Stochastic Solar Energy Systems

تحت إشراف -:
6

أ.د /محمد أحمد فكٌرٌن

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

القـــرار -:

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

( )3-8بخصوص الخطاب الوارد متن الستٌد أ8د /رئتٌس مجلتس قستم هندستة اإللكترونٌتات الصتناعٌة والتتحكم بشتأن الموافقتة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة  /منتال عبتد العظتٌم استماعٌل خٌترة  -والمقٌتدة لدرجتة الماجستتٌر
فتتً العلتتوم الهندستتٌة بقستتم هندستتة االلكترونٌتتات الصتتناعٌة والتتتحكم دورة اكتتتوبر 4866م والمعتتدل التراكمتتً النهتتائً لمتوستتط
5مواد (  ) 8968وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تصمٌم وحدات التحكم الدٌنامٌكٌة ألنظمة تتبع االقمار الصناعٌة "
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" " Dynamic Controllers Design for Satellite Tracking Systems

تحت إشراف -:
6

أ.د /محمد احمد فكٌرٌن هلل

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القـــرار -:

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علتً
تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة  /رانٌا عبد الخالق محمود ابتو النجتا  -والمقٌتدة لدرجتة الماجستتٌر فتً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتتحكم دورة اكتتوبر 4866م والمعتدل التراكمتً النهتائً لمتوستط 5متواد
( ) 4993وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تحدٌد النماذج الدٌنامٌكٌة فً الشبكات العشوائٌة المعقدة "

"" Identification of Dynamic Models in Stochastic Complex Networks

تحت إشراف -:
6

أ.د /محمد احمد فكٌرٌن

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/4/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القـــرار -:

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

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

موضوعات منظمة للعمل بالدراسات العلٌا

( )3-6بخصوص المذكرة المقدمة من السٌد الدكتور/عادل شاكر الفٌشاوي األستاذ المتفرغ(أستاذ مساعد) بقسم
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة الً السٌد أ.د/عمٌد الكلٌة و المتضمنة طلب جعل حجم رسالة الماجستٌر
والدكتوراه وفقا ا للمعاٌٌر العالمٌة فً حجم ( A5وجهان) وأوضح سٌادته أنه قد سبقتنا إلً ذلك  :كلٌة الهندسة
جامعة حلوان وكلٌة الهندسة جامعة طنطا وكلٌة الهندسة جامعة القاهرة حٌث ٌتم التركٌز علً األصناف العلمٌة
والنتائج فقط.
القـــرار  -:توصً اللجنة بتأجٌل الموضوع لحٌن ورود الرد من األقسام العلمٌة كما هو وارد بتأشٌرة السٌد أ.د /عمٌد الكلٌة علً الطلب
المقدم من السٌد الدكتور  /عادل شاكر الفٌشاوي.
-------------------------------------------------------------------
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث

(أ8د /سناء محمود الربٌعً)
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