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م4869 اكتوبر ( عن شهر4رقم ) ةالثانٌ الجلسة ضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌامح  

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات  الحادٌة عشر م وفً تمام الساعة 68/4869/ 46 الموافق حداال إنه فً ٌوم -

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها منً محمد صبري شقٌر ٌا برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/ العل

-من السادة األعضاء : كلا  وبحضور  

 عضوا  طه السٌد طهد/ 8أ 6

 عضوا حمدي علً أحمد عوضد/ 8أ 4

 عضوا رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانًد/ أ. 8

 عضوا نأسامه فوزي زهراد/  4

 اعتذر عن الحضور د/ محمد عبده محمد بربار 6

 عضوا "كادر عام "  صلح محمد ٌونس السٌد/ 5

 سكرتٌر اللجنة والء نور الدٌن كامل البنا/ ةالسٌد 6

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

  

  المصـادقــاتأوال : 

 م.44/9/4869( المنعقدة بتارٌخ االولىالمصادقة علً محضر الجلسة السابقة ) 

  االتصاالت الكهربٌةقسم هندسة اإللكترونٌات و موضوعاتثانٌا : 

بشأن الموافقة  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 6-4)

 العلوم فًالماجستٌر درجة  –رحمة رضا معوض عبد العظٌم  /ة علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.إللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةا تخصص هندسة الهندسٌة  

 "تتبع وتصنٌؾ االهداؾ االرضٌة المتحركة باستخدام المجسات السٌزمٌة  "             -فً موضوع:

“Tracking and Classification of Moving Ground Target using Seismic Sensors” 

 الماجستٌردرجة  ةالمذكورة افقة  علً منح المهندسبالمو م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةفً 
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العلرروم فرً  الماجسرتٌردرجرة  ةالمرذكورة المهندسرر جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم بمرنح توصرً اللجنرة بالموافقرة علرً مررا -القررار:
 .تصاالت الكهربٌةالهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واال

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

بشأن الموافقة  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 4-4)

 العلوم فًالماجستٌر درجة  –حنان صبحى عبد المقصود ؼانم /ة اء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسعلً ما ج

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة الهندسٌة  

 "نظام االتصاالت البصرٌة  فًاشعة جاما على كم المعلومات  تأثٌر "             -فً موضوع:

“Effect of the Gama Radiation on the Bit-Rate in the Optical Fiber Communications 

System” 

 الماجستٌردرجة  ةالمذكورة بالموافقة  علً منح المهندس م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةفً 

العلروم فرً  الماجسرتٌردرجرة  ةالمرذكورة المهندسر جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم بمرنح اللجنرة بالموافقرة علرً مرا توصرً -القرار:
 .الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

بشأن الموافقة  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 8-4)

 الهندسٌة العلوم فًالماجستٌر درجة  –فتحٌة عطٌة محمد خلٌل /ة علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.ت واالتصاالت الكهربٌةاإللكترونٌا تخصص هندسة  

 "شبكات االستشعار اللسلكٌة  فًدراسة خطط وتقنٌات التوجٌه  "           -فً موضوع:

“Strategies and Techniques Study of Routing in Wireless Sensor Networks” 

 الماجستٌردرجة  ةالمذكورة بالموافقة  علً منح المهندس م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةفً 

العلروم فرً  الماجسرتٌردرجرة  ةالمرذكورة المهندسر جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم بمرنح توصرً اللجنرة بالموافقرة علرً مرا -القرار:
 .الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-4) 

المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً  -محمد سامى سعٌد عرفهالة الدكتوراه  للمهندس / رسبعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة 

اعلى ئً لمتوسط جزم والمعدل التراكمً ال4869العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 

.وٌستكمل ( وٌحق له التسجٌل8.98مواد )  اربع  
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 " : التحلٌل النظري و تحسٌن االداء الفهرسًمثل ألنظمة التعدٌل التصمٌم اال"  -:فً موضوع 

" Optimal Design of Index Modulation Systems : Theoretical Analysis and 
Performance Improvement " 

   -تحت إشراؾ :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة ـــــةالكهربٌـ واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ أ.د/ معوض ابراهٌم معوض  6

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

 المذكور. بالموافقة علً التسجٌل للمهندس م48/68/4869وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

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

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة 8السٌد أ بخصوص الخطاب الوارد من( 6-4)

المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة  -ابراهٌم جمال الدٌن ابراهٌم زوٌلعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه  للمهندس / 

ستة ئً لمتوسط نهام والمعدل التراكمً ال4863ة دورة ٌناٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌ

.( وٌحق له التسجٌل8.8مواد )   

 " تصمٌم مصفوفات الهوائٌات متعددة الدخول ومتعددة الخروج لنظام الجٌل الخامس"  -:فً موضوع 

" Design of MIMO Antenna Arrays for 5G System " 

   -تحت إشراؾ :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ  شقٌرمنى محمد صبري أ.د/  6

 استاذ مساعد بمعهد بحوث االلكترونٌات بالدقً تامر جابر على ابو النجا/ د أ.م. 4

 للمهندس المذكور.بالموافقة علً التسجٌل  م48/68/4869وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

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

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة 8الوارد من السٌد أبخصوص الخطاب ( 5-4) 

لدرجة دكتور الفلسفة  ةالمقٌد -امٌنة وحٌد عبد المؤمن الطوٌل/  ةعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه  للمهندس

ستة ئً لمتوسط نهام والمعدل التراكمً ال4863 ٌناٌرالكهربٌة دورة  فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت

.التسجٌل ا( وٌحق له8.68مواد )   

 "للتصاالت الجزٌئٌة ةالنانو نٌتحسٌن اداء الشبكات "              -:فً موضوع 

" Performance Enhancement of Molecular Communication Nano networks" 
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   -تحت إشراؾ :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ  الربٌعًالسٌد محمود .د/ أ 6

 دكتور ورئٌس مركز الفوتونات والمواد الذكٌة بمدٌنة زوٌل للعلوم والتكنولوجٌا أستاذ احمد عبٌه صبريصلح / د أ. 4

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم مساعد أستاذ العاطًد د/ سعٌد محمد عب 8

 .ةالمذكور ةبالموافقة علً التسجٌل للمهندس م48/68/4869وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .للمهندسة المذكورةالتسجٌل ب جلس القسمجاء بتوصٌة م توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

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

لكهربٌة بشأن الموافقة د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت ا8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-4)

لدرجة دكتور الفلسفة فً  ةالمقٌد -هبه احمد عبد الرازق حسن/  ةعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه  للمهندس

اعلى لمتوسط  الجزئًم والمعدل التراكمً 4869 ٌناٌر العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة 

.وتستكمل التسجٌل ا( وٌحق له8.66اد ) مو اربعة  

 "برمجٌا المعرفةاالشٌاء باستخدام الشبكات  ألنترنتتامٌن الشبكات "       -:فً موضوع 

"Network Security for Internet of Things using Software Defined Networking" 

   -تحت إشراؾ :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ السٌد عبد السمٌع فتحً/ د أ. 6

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ شقٌر صبريمنى محمد / د أ. 4

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة وم الحاسباتوعل هندسة بقسم مدرس د/ عز الدٌن بدوى جاد الرب 8

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم مدرس الشافعًد/ ولٌد فؤاد جابر  4

 .ةالمذكور ةمهندسبالموافقة علً التسجٌل لل م48/68/4869وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

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

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة 8لوارد من السٌد أبخصوص الخطاب ا( 3-4)

فً  الماجستٌرلدرجة  ةالمقٌد -اسراء اٌمن شبل عبد السمٌع/  ةللمهندس لماجستٌرعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة ا

)عدد النقاط و ئًنهام والمعدل التراكمً ال4863 اكتوبردورة  العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

.التسجٌل ا( وٌحق له4.96متوسط ال  

 "الكؾء اإلدراكًالتشفٌر "                             -:فً موضوع 
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" Efficient Cognitive Cryptography" 

   -تحت إشراؾ :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ   عاطؾ السٌد ابو العزمأ.د/  6

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ السٌد عبد السمٌع فتحً/ د أ. 4

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم مدرس الشافعًد/ ولٌد فؤاد جابر  8

 .ةالمذكور ةبالموافقة علً التسجٌل للمهندس م48/68/4869وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

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

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

بشأن الموافقة  هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم  ( 9-4) 

لجنة  الخاصة بالمهندس /أحمد إبراهٌم عبد الشكور بشأن تشكٌل  رالماجستٌب المقدم من لجنة االشراؾ على رسالة الطل علً

.الخاصة بالمهندس المذكور تحت عنوان للرسالةالحكم والمناقشة   

 "الؽٌر متجانسه  ةاللسلكٌالشبكات  فًتحسٌن أداء تفرٌػ البٌانات  "                   

“performance Improvement of Data Offloading in Heterogeneous Wireless 

Networks” 

  -تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علً م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 المنوفٌررة جامعررة -اإللكترونٌررة الهندسررة بكلٌررة بٌـــــررـةالكهر واالتصرراالت االلكترونٌررات هندسررة بقسررم متفرررغ أسررتاذ  الربٌعًالسٌد محمود أ.د/  6
 (داخلً)

 المنوفٌررة جامعررة -اإللكترونٌررة الهندسررة بكلٌررة الكهربٌـــــررـة واالتصرراالت االلكترونٌررات هندسررة بقسررممتفرررغ   أسررتاذ معوض مإبراهٌمعوض / د أ. 4
 )مشرؾ(

 (خارجًرة )ممتحن لمنصوا جامعة -أستاذ بكلٌة الهندسة  أ.د/ شرٌؾ السٌد كشك 8

برنفس التشركٌل  المرذكور للمهنردس والمناقشرة الفحرصتشكٌل لجنة ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

 .إلٌه اإلشارةالمقترح الوارد من القسم والسابق 

 

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

بشأن  هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم ( ( 68-4) 

بالمهندس /محمد العلوم الهندسٌة  الخاصة  فًالطلب المقدم من لجنة االشراؾ على رسالة دكتوراه الفلسفة  الموافقة علً

.الخاصة بالمهندس المذكور تحت عنوان للرسالةلجنة الحكم والمناقشة  السٌد حماد على  بشأن تشكٌل   

 " النووٌةلألجهزة  الرقمًتصمٌم وتنفٌذ معالج النبضات  "                          
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“Design and Implementation of Real- Time Digital Pulse Processor for Nuclear 

Instrumentation " 

  -تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علً م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 المنوفٌررة جامعررة -اإللكترونٌررة الهندسررة بكلٌررة الكهربٌـــــررـة واالتصرراالت االلكترونٌررات هندسررة بقسررم متفرررغ أسررتاذ   طه السٌد طه أ.د/  6
 (داخلً)

 (خارجًجامعة أسٌوط )ممتحن –أستاذ بكلٌة الهندسة  أ.د/أسامه سٌد محمد سٌد 4

 المنوفٌررة جامعررة -اإللكترونٌررة الهندسررة بكلٌررة الكهربٌـــــررـة واالتصرراالت االلكترونٌررات هندسررة بقسررممتفرررغ   أسررتاذ معوض مإبراهٌمعوض / د أ. 8
 )مشرؾ(

 )مشرؾ( المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ السٌد عبد السمٌع فتحًأ.د/ 4

. 

للمهنردس المرذكور برنفس  والمناقشرة الفحرصتشركٌل لجنرة ب جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

 .إلٌه إلشارةاالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

 

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

بشأن  هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم (  (66-4)

 بشأن تشكٌل   رانٌا عنتر الطٌب لمقدم من لجنة االشراؾ على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /الطلب ا الموافقة علً

.الخاصة بالمهندس المذكور تحت عنوان للرسالةلجنة الحكم والمناقشة   

 " البصرٌة االتصالوجود معوقات  فًاإلرسال والتعرؾ على التعدٌل المبهم  "             

“Blind Modulation Transmission and Recognition with Optical Channel 

Impairments" 

  -تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: بالموافقة علً م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 المنوفٌررة جامعررة -اإللكترونٌررة الهندسررة بكلٌررة ــررـةالكهربٌـــ واالتصرراالت االلكترونٌررات هندسررة بقسررم متفرررغ أسررتاذ     حسام الدٌن حسٌن أحمدأ.د/  6
 (مشرؾ)

 (خارجًممتحن ) اإلسكندرٌةجامعة –بكلٌة الهندسة  متفرغ أستاذ خٌر هللا ندٌرأ.د/حسن  4

 المنوفٌررة جامعررة -رونٌررةاإللكت الهندسررة بكلٌررة الكهربٌـــــررـة واالتصرراالت االلكترونٌررات هندسررة بقسررممتفرررغ   أسررتاذ عبد الناصر عبد الجواد محمد/ د أ. 8
 (داخلً)

 )مشرؾ(  اإلسكندرٌة جامعة - الهندسة بكلٌة   أستاذ شلبًحسام محمد حسان أ.د/ 4

برنفس  ةالمرذكور ةللمهندسر والمناقشرة الفحرصتشركٌل لجنرة ب جاء بتوصٌة مجلس القسرم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

 .إلٌه اإلشارةلسابق التشكٌل المقترح الوارد من القسم وا
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نبشرررأ هندسرررة اإللكترونٌرررات واالتصررراالت الكهربٌرررةد/ رئرررٌس مجلررس قسرررم 8بخصرروص الخطررراب الررروارد مرررن السرررٌد أ( 64-4)

 اإللكترونٌات واالتصراالت الكهربٌرةبقسم هندسة  الماجستٌرلدرجة  ةالمسجل –ن فهمى عبد المقصود عبد العال ٌاسمٌ /لمهندسةا

 م. 88/9/4869فً  االنتهاء مدة دراستهم  4866دورة اكتوبر

بنراء  بعدم الموافقة على المد لعام أول وأوصى بإلؽاء التسجٌل م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلستهوقد أوصً المجلس 

 على رد السادة المشرفون .

بعرردم الموافقررة علررى المررد لعررام أول وأوصررى بإلؽرراء  جرراء بتوصررٌة مجلررس القسررم توصررً اللجنررة بالموافقررة علررً مررا -القــررـرار :

 التسجٌل بناء على رد السادة المشرفون .

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

 الطلبة  نبشأ هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 68-4)

طالب أولهم الطالب /باسم عادل  (69)م وعددهم 88/9/4869م فً مدة دراسته انتهاءالماجستٌر  والذى تم  لدرجة  ٌنالمسجل

  الدسوقًراب وأخرهم الطالبة / هبه محمد أحمد عبد الفتاح الؽ

للطلبة السابق ذكرهم وذلك بنراء علرى رد   المدعلً  بالموافقة م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلستهوقد أوصً المجلس 

 السادة المشرفون .

طلبرة السرابق ذكررهم وذلرك بنراء لل  المردعلرً  بالموافقرة جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 على رد السادة المشرفون .

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

الطلرب بشران   ت الكهربٌرةهندسرة اإللكترونٌرات واالتصراالد/ رئٌس مجلس قسرم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 64-4)

لدرجرة دكترور الفلسرفة فرً العلروم  ةالمسجل -لجنة االشراؾ على المهندسة / سامٌة محمد محمد عبد الحلٌم المقدم من 

بإعررادة تشرركٌل لجنررة االمتحرران الشررامل لهررا بررنفس التشرركٌل السررابق اعتمرراده نظرررا لتعررذر حضررور والخرراص  الهندسررٌة

 .االمتحان الشامل  ةٌة الموافقة على تشكٌل لجنالممتحن الخارجً خلل مدة صلح

 .-على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل من السادة: بالموافقة م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلستهالمجلس  وقد اوصى 

) خارجً( ةالقاهر جامعة - كلٌة الهندسةب متفرغ استاذ و العل عفٌفى حسٌن / أٌأ.د 6  

(داخلً) واالتصاالت الكهربٌة تبقسم هندسة اإللكترونٌا استاذ متفرغ   حمدحسٌن ا حسام الدٌنأ.د/  4  

(                      مشرؾ) -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة–وعاوم الحاسباتهندسة  بقسم متفرغ  ذ أستا نبٌل عبد الواحد اسماعٌل/أ.د 8  

اعٌة  والتحكم ) من خارج القسم(                              نااللكترونٌات الص هندسةبقسم  استاذ  أ.د / محمد حمدي السٌد 4  

واالتصاالت الكهربٌة )داخلً( تبقسم هندسة اإللكترونٌا )مساعد(استاذ متفرغ يأ.د/ عادل شاكر الفٌشاو 6  

برنفس التشركٌل  ةالمرذكور ةتشكٌل لجنة امتحران شرامل للمهندسرب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 .إلٌه اإلشارةالمقترح الوارد من القسم والسابق 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقرٌرر بشران    رونٌرات واالتصراالت الكهربٌرةهندسة اإللكتد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ66-4)

لدرجة دكترور الفلسرفة فرً العلروم  ةالمسجل – راندا على عبد الباسط عثمان/  ةالخاص بالمهندس لجنة االمتحان الشامل

 -وشكلت اللجنة من: الهندسٌة

(  خارجً)معهد بحوث اإللكترونٌات ذ  متفرغ  أستا معتزة عبد الحمٌد هندي د/8أ 6  

(                  من داخل القسم) هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة متفرغ بقسم أستاذ سن عوض هللاحكمال  أ.د/ 4  

(                  من خارج القسم) هندسة وعلوم الحاسبات بقسم مساعد أستاذ / أحمد مصطفً المحلويد 8  

(                 مشرؾ) لكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة هندسة اإل بقسم أستاذ فتحً السٌد عبد السمٌع /أ.د 4  

)من داخل القسم(  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة متفرغ )أستاذ مساعد( بقسم أستاذ محمد محمد السعٌد الحلوانًد/  6  

جنة االمتحان الشامل باجتٌاز بالموافقة على ما جاء بتقرٌر ل م48/68/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.ةرالمذكو ةونجاح المهندس  

بالموافقرة علرى مرا جراء بتقرٌرر لجنرة االمتحران الشرامل  جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم توصً اللجنة بالموافقة علً مرا -: القـــرار

 .ةرالمذكو ةباجتٌاز ونجاح المهندس

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

تقرٌرر بشران    هندسة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 65-4)
فلسرفة فرً العلروم لدرجرة دكترور ال ةالمسرجل – راضرًاسرماء احمرد سرعٌد /  الخراص بالمهندسرة لجنة االمتحران الشرامل

 -وشكلت اللجنة من: الهندسٌة
 

(  خارجً)الجامعة األلمانٌة  –بكلٌة الهندسة ذ استا أحمد السٌد العربً المهدي د/8أ 6  

(          من داخل القسم)  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بقسم متفرغ أستاذ / معوض ابراهٌم معوضأ.د 4

           

(                    مشرؾ) هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بقسم أستاذ محمد صبري شقٌر منً/ أ.د 8  

(                    من خارج القسم)  الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بقسم أستاذ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً /أ.د 4  

  )من داخل القسم(  كترونٌات واالتصاالت الكهربٌةهندسة اإلل بقسم مساعد أستاذ أحمد نبٌه زكً راشدد/  6

بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز  م48/68/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.ةرالمذكو ةونجاح المهندس  

لرى مرا جراء بتقرٌرر لجنرة االمتحران الشرامل بالموافقرة ع جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم توصً اللجنة بالموافقة علً مرا -: القـــرار

 ةرالمذكو ةباجتٌاز ونجاح المهندس

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

تقرٌرر بشران    رونٌرات واالتصراالت الكهربٌرةهندسة اإللكتد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 66-4)

لدرجررة دكتررور الفلسررفة فررً  المسررجل –الخرراص بالمهنرردس/ محمررد احمررد مرراهر عرروض سررلٌمان  لجنررة االمتحرران الشررامل

 -وشكلت اللجنة من: العلوم الهندسٌة
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(  خارجً)أستاذ متفرغ بكلٌة الحاسبات والمعلومات  محً محمد هدهود د/8أ 6  

(                  من داخل القسم) هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بقسم متفرغ أستاذ محمد الدكانًإبراهٌم  أ.د/ 4  

(                  من خارج القسم) الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بقسم متفرغ أستاذ / إمٌل صبحً سعد شكر هللاأ.د 8  

(                 مشرؾ) واالتصاالت الكهربٌة ندسة اإللكترونٌات ه بقسم أستاذ فتحً السٌد عبد السمٌع /أ.د 4  

)من داخل القسم(  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بقسم( مساعد متفرغ )أستاذ أستاذ صلح الدٌن محمود دٌابد/  6  

ر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز بالموافقة على ما جاء بتقرٌ م48/68/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
.ونجاح المهندس المذكور  

بالموافقرة علرى مرا جراء بتقرٌرر لجنرة االمتحران الشرامل  جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم توصً اللجنة بالموافقة علً مرا -: القـــرار

 ر.باجتٌاز ونجاح المهندس المذكو

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

تشركٌل بشران   هندسرة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرةد/ رئٌس مجلس قسرم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (63-4)

العلرروم  لدرجررة دكتررور الفلسررفة فررً ةلالمسررج –شررٌماء امررٌن قطررب المعررداوي/ ةسرربالمهندالخرراص  شررامللجنررة امتحرران 

تشرركٌل لجنررة االمتحرران الشررامل مررن بالموافقررة علررى  م48/68/4869وقررد أوصررى المجلررس بجلسررته المنعقرردة بتررارٌخ   الهندسررٌة

 -:السادة

(                   من داخل القسم)  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بقسم متفرغ أستاذ  كمال حسن عوض هللاد8أ 6  

                       )مشرؾ (االسكندرٌةجامعة بكلٌة الهندسة  متفرغ أستاذ شلبًسان أ.د/حسام محمد ح 4

(                    خارجًممتحن ) جامعة االسكندرٌة –الهندسة  ةمتفرغ بكلٌ ستاذا / حسن ندٌر خٌر هللاأ.د 8  

(                    الت الكهربًاإللكترونٌات واالتصاهندسة  بقسم متفرغ أستاذ الفٌشاويعادل شاكر  /أ.د 4  

القسم(  خارج ) الحاسبات موعلو هندسة بقسم أستاذ جمال محروس على عطٌةد/  6  

 جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

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

بخصرروص  هندسررة اإللكترونٌررات واالتصرراالت الكهربٌررةد/ رئررٌس مجلررس قسررم 8بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ( 69-4)

بالقسم بشأن تعدٌل عنوان رسالة   اهدكتوراللدرجة  المسجلة –مروة عبد الحمٌد عبد الفتاح السٌد / الطلب المقدم من المهندسة

 -وراه الخاصة بها من :الدكت

 لتطبٌقات التعرؾ على المتحدثٌن" الصوتٌة"تحسٌن االشارات                                

               "Speech Enhancement for Speaker Recognition Applications " 

 :إلى 
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 لتطبٌقات التعرؾ على المتحدثٌن" الصوتٌة"معالجة االشارات                           

                "Speech Processing for Speaker Recognition Applications " 

ؼٌرر تعدٌل عنوان الرسرالة مرع إعتبرار التعردٌل علً  بالموافقة م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلستهوقد أوصً المجلس 

 .جوهري

تعدٌل عنوان الرسالة مرع اعتبرار التعردٌل علً  بالموافقة جاء بتوصٌة مجلس القسم لً ماتوصً اللجنة بالموافقة ع -القـــرار :

 ؼٌر جوهري.

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

الطلرب  نبشرأ هندسرة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرةٌس مجلرس قسرم د/ رئر8بخصوص الخطاب الوارد من السرٌد أ( 48-4)

ماجسرتٌر  بتمهٌرديللطالبة /امٌرره محمرد علرى حسرن والمقٌرده  األكادٌمًالمرشد –المقدم من السٌد أ.د/ فتحى السٌد عبد السمٌع 

)المعالجررات التوافقٌررة لاشررارات  بشررأن الموافقررة علررى إسررتبدال مررادة )الطرررق العددٌررة للهوائٌررات( بمررادةم 4869برردورة ٌنرراٌر 

 م4848م/4869 الحالً الدراسًوتطبٌقاتها( بالفصل 

إسرتبدال مرادة )الطررق العددٌرة للهوائٌرات( بمرادة علرً  بالموافقرة م48/68/4869المنعقردة بترارٌخ  بجلستهوقد أوصً المجلس 

 م للمهندسة المذكوره.4848/م4869 الحالً الدراسً)المعالجات التوافقٌة لاشارات وتطبٌقاتها( بالفصل 

إسرتبدال مرادة )الطررق العددٌرة للهوائٌرات( علرً  بالموافقرة جاء بتوصرٌة مجلرس القسرم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 م للمهندسة المذكورة.4848م/4869 بمادة )المعالجات التوافقٌة لاشارات وتطبٌقاتها( بالفصل الدراسً الحالً

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

الطلرب  نبشرأ هندسرة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرةد/ رئرٌس مجلرس قسرم 8بخصوص الخطاب الوارد من السرٌد أ( 46-4)

المرشررد األكرادٌمً للطالررب /عمررر أحمررد عبرد المرضررى عمررر والمقٌررد بتمهٌرردي – السرٌد عبررد السررمٌع فتحررًالمقردم مررن السررٌد أ.د/ 

والسررونار الحدٌثررة( بمررادة )معالجررة االشررارات  رم بشررأن الموافقررة علررى إسررتبدال مررادة )نظررم الرررادا4869ماجسررتٌر برردورة ٌنرراٌر 

 م4848م/4869 الكلمٌة ( بالفصل الدراسً الحالً

والسرونار الحدٌثرة(  رإسرتبدال مرادة )نظرم الرراداعلرً  بالموافقرة م48/68/4869ترارٌخ المنعقردة ب بجلسرتهوقد أوصرً المجلرس 

 .المذكور للمهندس م4848م/4869 بمادة )معالجة االشارات الكلمٌة( بالفصل الدراسً الحالً

والسررونار  رالرررادا إسررتبدال مررادة )نظررمعلررً  بالموافقررة جرراء بتوصررٌة مجلررس القسررم توصررً اللجنررة بالموافقررة علررً مررا -القــررـرار : 

 م للمهندس المذكور.4848م/4869 الحدٌثة( بمادة )معالجة االشارات الكلمٌة( بالفصل الدراسً الحالً

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

 ثالثا:  موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات

 الخراص الشرامل االمتحران لجنرة تقرٌرر  بشان وعلوم الحاسبات هندسة قسم مجلس رئٌس/ د8أ السٌد من الوارد الخطاب بخصوص( 6-4)

 -:من اللجنة وشكلت الهندسٌة العلوم فً الفلسفة دكتور لدرجة المسجل – البرعًٌوسؾ محمد منٌر /  بالمهندس

من )جامعة المنوفٌة   -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة–متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ذ استا نوال أحمد الفٌشاوي د/8أ 6
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( داخل القسم  

(                      خارجً)جامعة عٌن شمس   –بكلٌة الهندسة  أستاذ أٌمن محمد بهاء الدٌن أ.د/ 4  

(     مشرؾ) جامعة المنوفٌة -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة–اسبات وعلوم الحهندسة  بقسم أستاذ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة/ أ.د 8

               

 جامعة المنوفٌة -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة–الصناعٌة والتحكمهندسة اإللكترونٌات  بقسم أستاذ محمد حمدي محمد السٌد /أ.د 4

     (من خارج القسم)

جامعة  -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة–وعلوم الحاسباتهندسة  بقسم (متفرغ )أستاذ مساعد أستاذ حمدي محمد قلشد/  6

)من داخل القسم(   المنوفٌة   

الموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة اعتماد االمتحان الشامل وب  م66/68/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ

.االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور  

الموافقرة علرى مرا جراء بتقرٌرر اعتماد االمتحان الشامل وب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

 لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور
 

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

السرنوٌة للسرادة التقرارٌر   بشرانوعلروم الحاسربات د/ رئرٌس مجلرس قسرم هندسرة 8بخصوص الخطاب الوارد من السرٌد أ( 4-4)

 -اسماؤهم: واالتً لطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراهالمشرفٌن على ا

 واخرهم م/ دالٌا محمد محمد عطا هللا        ٌحً عفٌفًاولهم م/ فرج محمود 

السررنوٌة مررن السررادة  رٌرامررا جرراء بالتقرر علررً بالموافقررة م66/68/4869المنعقرردة بتررارٌخ  بجلسررته وقررد أوصررً المجلررس

  8 المشرفٌن 

السرنوٌة مرن السرادة  رٌرامرا جراء بالتقر علرً بالموافقرة جاء بتوصٌة مجلس القسرم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

  8 المشرفٌن 

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

السنوٌة للسادة التقارٌر   بشانوعلوم الحاسبات د/ رئٌس مجلس قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-4)

-اسماؤهم: واالتًماجستٌر ال لطلب المسجلٌن لدرجةالمشرفٌن على ا  

 واخرهم م/ امل عماد الدٌن عبد الرازق مرسى        القوصًاولهم م/ احمد صلح محمد 

السررنوٌة مررن السررادة  رٌرامررا جرراء بالتقرر علررً بالموافقررة م66/68/4869المنعقرردة بتررارٌخ  بجلسررته وقررد أوصررً المجلررس

  8المشرفٌن

السرنوٌة مرن السرادة  رٌرامرا جراء بالتقر علرً بالموافقرة جاء بتوصٌة مجلس القسرم ما توصً اللجنة بالموافقة علً -القـــرار :

  8المشرفٌن

السرنوٌة للسرادة التقرارٌر   بشرانوعلروم الحاسربات د/ رئرٌس مجلرس قسرم هندسرة 8بخصوص الخطاب الوارد من السرٌد أ( 4-4)

 -اسماؤهم: االتًللطلب  إللؽاءباالماجستٌر والذٌن ٌوصون فٌها لطلب المسجلٌن لدرجة المشرفٌن على ا
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 م/ اٌمن عبد الفتاح هلل ابوجبه -4م/ ٌاسر طلعت احمد خلٌفة         -6

  8الؽاء التسجٌل للطلب المذكورٌن علً بالموافقة م66/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 ٌعاد للقسم الستٌفاء االوراق المطلوبة -القـــرار :

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

السنوٌة للسادة التقارٌر   بشانوعلوم الحاسبات د/ رئٌس مجلس قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-4)

-اسماؤهم: االتًالماجستٌر والذٌن ٌوصون فٌها بالمد للطلب لدرجة  لطلب المسجلٌنالمشرفٌن على ا  

 اولهم م/ مرفت سعٌد حامد عرفه     واخرهم م/ على محمد عبد الشهٌد على

   8المد للطلب المذكورٌن علً بالموافقة م66/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 8المد للطلب المذكورٌن علً بالموافقة جاء بتوصٌة مجلس القسم لً ماتوصً اللجنة بالموافقة ع -القـــرار :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
اسماؤهم الرذٌن  االتً بلالط نبشأ سباتوعلوم الحاهندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-4)

 م وهم. 88/9/4869فً  انتهت المدة القانونٌة لقٌدهم لدرجة الماجستٌر

 اولهم م/عمرو محمد صلح السقا        واخرهم م/ٌاسمٌن سعٌد محروس الشٌخ

 .ذكورٌنالؽاء قٌد الطلب المعلً  بالموافقة م66/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلستهوقد أوصً المجلس 

 .الؽاء قٌد الطلب المذكورٌنعلً  بالموافقة جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الموافقة علرى الؽراء تسرجٌل نشأب وعلوم الحاسباتهندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8الوارد من السٌد أبخصوص الخطاب ( 6-4) 

تحرت  وعلروم الحاسرباتبقسرم هندسرة  المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فرً العلروم الهندسرٌة – عبد هللا حسن حسن حسن الطالب/
 اشراؾ:_

 هٌئة الطاقة الذرٌة-ركز البحوث النووٌةم-الهندسًاستاذ متفرغ بالقسم      العربًأ.د/ سٌد محمد -6

 وعلوم الحاسباتبقسم هندسة د/اسامة صلح فرج هللا   استاذ مساعد -4

تقرٌرر ٌفٌرد  أيم والطالب خارج مدته القانونٌة ،وانه لرم ٌررد مرن القسرم 88/9/4863 فًحٌث ان المدة القانونٌة للطالب انتهت 
  بحالة الطالب المذكور.

  .المذكورإلؽاء تسجٌل الطالب  علً بالموافقة م66/68/4869المنعقدة بتارٌخ  جلستهب وقد أوصً المجلس

 المذكورإلؽاء تسجٌل الطالب  علً بالموافقة جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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اٌمرن محمرد موسرى الطالرب/  نبشرأ وعلوم الحاسباتهندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-4)

نتهرراء مرردة الم  4868دورة اكترروبروعلرروم الحاسرربات بقسررم هندسررة  فررً العلرروم الهندسررٌة الماجسررتٌرلدرجررة المسررجل  –حمرردان

 م. 88/9/4869فً  دراسته

بنراءا علرى  ثالرث لمدة عاملطالب المذكور ل المدعلً  بالموافقة م66/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلستهوقد أوصً المجلس 

 .رأى السادة المشرفٌن

لمدة عام ثالث بنراءا مذكور لطالب الل المدعلً  بالموافقة جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 .على رأى السادة المشرفٌن

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

 موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم:     رابعا

 لجنرة تقرٌرر  بشران  هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والرتحكمد/ رئٌس مجلس قسم 8من السٌد أ بخصوص الخطاب الوارد( 6-4)

المسرجل المردرس المسراعد بالقسرم و -ربره خراطر دالعزٌرز عبرعبد العزٌرز علرى عبرد بالمهندس/  الخاص الشامل االمتحان

 -:من اللجنة وشكلت لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة

(                  من داخل القسم)اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم هندسة  بقسم متفرغ أستاذ روك شرؾمحمد مب د/8أ 6  

(                  مشرؾ) هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بقسممتفرغ  أستاذ محمد عبد العظٌم البردٌنً  أ.د/ 4  

(                  من داخل القسم)اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم هندسة  بقسم متفرغ أستاذ / جابر ابراهٌم علمأ.د 8  

(                  من خارج القسم)وعلوم الحاسبات هندسة  بقسم متفرغ أستاذ نوال أحمد الفٌشاوي /أ.د 4  

(                  خارجً)جامعة عٌن شمس  -الهندسة ةبكلٌ أستاذ مصطفً محمود جمعةد/ أ. 6  

باجتٌاز على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل بالموافقة م 48/68/4869صى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ وقد أو
.ونجاح الطالب المذكور  

علرى مرا جراء بتقرٌرر لجنرة االمتحران الشرامل بالموافقرة  جاء بتوصرٌة مجلرس القسرم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

 .ب المذكورباجتٌاز ونجاح الطال

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

الموافقرة علرى بشران  اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكمد/ رئٌس مجلس قسم هندسة 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-4)

للقٌررد بردبلوم الدراسرات العلٌررا بالقسرم شرعبة هندسرة الررتحكم والرنظم مرع العلررم ان  -الرب / مصرطفى احمررد ابرو النجرا حامردقبرول الط

للهندسة والتكنولوجٌا بالبحٌرة بتقدٌر عرام  العالًالطالب حاصل على بكالورٌوس الهندسة تخصص هندسة الحاسبات من المعهد 

 جٌد.

بدبلوم الدراسرات العلٌرا  قبول الطالب المذكور بالموافقة علً م48/68/4869تارٌخ المنعقدة ب بجلسته وقد أوصً المجلس

 الداخلٌة للدراسات العلٌا.  ة( من اللئح69بناءا على المادة ) بالقسم

بردبلوم الدراسرات  قبول الطالرب المرذكور بالموافقة علً جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 الداخلٌة للدراسات العلٌا.  ة( من اللئح69العلٌا بالقسم بناءا على المادة )
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التقررارٌر بشرران  اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكمد/ رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة 8( بخصروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ8-4) 

 -وهم : الماجستٌرالمسجلٌن لدرجة سنوٌة للسادة المشرفٌن علً الطلب ال

                                  م/ اٌسم لبٌب حامد حشاد -مصطفى محمد موسى على         واخرهم :/ م -هم:لوا 

 رٌر.اما جاء بالتق بالموافقة علً م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 رٌر.اما جاء بالتق بالموافقة علً جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
التقررارٌر بشرران  اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكمد/ رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة 8( بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ4-4)
 دكتوراه.الالمسجلٌن لدرجة وٌة للسادة المشرفٌن علً الطلب سنال

                                  م/ محمد طارق عبد السمٌع جاد هللا -محمود محمد ابو الٌزٌد جاب هللا      واخرهم :م/  -هم:لوا 

 رٌر.اتقما جاء بال بالموافقة علً م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 رٌر.اما جاء بالتق بالموافقة علً جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الطلبررات بشرران  اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكمد/ رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة 8رد مررن السررٌد أ( بخصرروص الخطرراب الرروا6-4)

ٌطلبرون فٌهرا الموافقرة علرى  والترًالماجسرتٌر المسرجلٌن لدرجرة لسرادة المشررفٌن علرً الطرلب مرن ا اإلٌمٌلالمقدمة عن طرٌق 
 -االلؽاء للطلب وهم:

 م      4866 صفا طه ذكى                 دورة اكتوبرم/  -6 

                                 م  4866اكتوبر  دورة       الشقنقٌريم/ نهال محمد  -4

 .الؽاء التسجٌل للطلب المذكورٌن بالموافقة علً م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 .الؽاء التسجٌل للطلب المذكورٌن بالموافقة علً مجاء بتوصٌة مجلس القس توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الطلبررات بشرران  ٌة والررتحكماإللكترونٌررات الصررناعد/ رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة 8( بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ5-4)

 والترًالماجسرتٌر لدرجرة  المسرجل الجروانرًالطالرب م/ احمرد عبرد اللطٌرؾ لسادة المشرفٌن علً من ا اإلٌمٌلالمقدمة عن طرٌق 
  ٌطلبون فٌها الموافقة على المد ) لعام اول(.

 .ل للطالب المذكورالمد لعام او بالموافقة علً م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 .المد لعام اول للطالب المذكور بالموافقة علً جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

الطلبررات بشرران  اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكمد/ رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة 8( بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ6-4)

 -ٌطلبون فٌها الموافقة على االلؽاء للطلب وهم: والتًالماجستٌر المسجلٌن لدرجة لسادة المشرفٌن علً الطلب المقدمة من ا

 السٌد         المتجلًم/ احمد عبد اللطٌؾ عبد  -واخرهم :خلود صبحى رشاد فوده       م/  -اولهم : 
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 .الؽاء التسجٌل للطلب المذكورٌن بالموافقة علً م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 .ورٌنالؽاء التسجٌل للطلب المذك بالموافقة علً جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الطلبررات بشرران  اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكمد/ رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة 8( بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ3-4)

ٌطلبرون فٌهرا الموافقرة علرى المرد للطرلب وهرم  والترًالماجسرتٌر المسرجلٌن لدرجرة المشررفٌن علرً الطرلب لسرادة المقدمة مرن ا
 -:كالتالً

 محمد شرشر         ءهاجر علم/  -محمد مجدى فؤاد بلبل       واخرهم :م/  -اولهم : 

 .لب المذكورٌنالمد للط بالموافقة علً م48/68/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 .المد للطلب المذكورٌن بالموافقة علً جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

  الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةموضوعات قسم      :خامساا 

الطلرب المقردم مرن بشران    الفٌزٌقرا والرٌاضرٌات الهندسرٌةد/ رئٌس مجلس قسرم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ6-4)
 األساسررٌة فررً العلرروم الماجسررتٌرلدرجررة  ةالمسررجل –بسررمة مجرردى احمررد محمررد / ةلجنررة اإلشررراؾ الخاصررة بالمهندسرر

 ة.  الهندسٌ

 " الثانًالحلول العددٌة لمعادالت فولتٌرا التكاملٌة من النوع "    فً موضوع :

"Numerical Solutions of Violetear Integral Equations of the Second Kind "  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

)خارجً( السوٌسجامعة  -هندسة البترول والتعدٌن بالسوٌسكلٌة  – الرٌاضٌات المتفرغأستاذ   عادل نسٌم ادٌبأ.د/  6  

جامعررة  –كلٌررة الهندسررة اإللكترونٌررة -بقسررم الفٌزٌقررا والرٌاضررٌات الهندسررٌة الرٌاضررٌات المتفرررغأسررتاذ   الصٌرفًسعٌد على السٌد أ.د/  4
 المنوفٌة )داخلً(

جامعررة  –كلٌررة الهندسررة اإللكترونٌررة -سررم الفٌزٌقررا والرٌاضررٌات الهندسررٌةالمتفرررغ بق الرٌاضررٌاتأسررتاذ  امٌل صبحى سعد شكر هللاأ.د/  8
 المنوفٌة )مشرؾ(

 ةللمهندس والمناقشة الفحصبالموافقة على تشكٌل لجنة  م48/68/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور  

 ةللمهندسر والمناقشرة الفحرصبالموافقرة علرى تشركٌل لجنرة  جاء بتوصٌة مجلس القسرم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -ـرار :القــ

 .إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور

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

الطلب المقدم من  بشان  الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-4)

محمد ثروت محمد عطٌه عن لجنة االشراؾ على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس /  الربٌعًالسٌد أ.د/ سناء محمود 

  -لتصبح لجنة اإلشراؾ كالتالً :الى لجنة االشراؾ  الموافقة على اضافة اسم السٌد د/ احمد صبحى حسونة بخصوص
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                    الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بقسمفٌزٌاء الجوامد المتفرغ  أستاذ الربٌعًسناء محمود أ.د/ 6

   حوث االلكترونٌاتبقسم المٌكرووٌؾ بمعهد ب أستاذ احمد محمد عطٌه/ د.أ 4

                     الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بقسممدرس فٌزٌاء الجوامد  د / احمد صبحى حسونه 8

                                 الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بقسمفٌزٌاء الجوامد  مدرس طه عبد المهٌمن طه /د 4

   

 اضافة اسم السٌد الدكتور الى لجنة االشراؾ. بالموافقة على م48/68/4869قدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته المنع

 اضافة اسم السٌد الدكتور الى لجنة االشراؾ. بالموافقة على جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

سنوٌة الالتقارٌر  بشان  الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8-4)

 م وعددهم4863/4869للعام الجامعً  الهندسٌة األساسٌة فً العلومالخاصة بالطلب المسجلٌن لدرجة دكتور الفلسفة 

 .  ( وهو م/ محمد ثروت محمد عطٌة6)

.ما جاء بالتقرٌربالموافقة على  م48/68/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ   

 .رٌراما جاء بالتقبالموافقة على  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

سنوٌة الالتقارٌر  بشان  الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-4)

 -: كاالتًوهم م 4863/4869للعام الجامعً  الهندسٌة األساسٌة فً العلوم الماجستٌرالخاصة بالطلب المسجلٌن لدرجة 

 مرٌم مرجان كامل مرجان -6

 بسمه مجدى احمد محمد -4

.رٌراما جاء بالتقبالموافقة على  م48/68/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ   

 .رٌراما جاء بالتقبالموافقة على  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

مرٌم مرجان / ةالطالب نبشأ الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-4)

دورة  الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةبقسم  الهندسٌة ةاالساسٌ فً العلوم الماجستٌرلدرجة  المسجلة –كامل مرجان 

 م. 88/9/4869فً  امدة دراسته والتً انتهت م  4866اكتوبر

لمردة عرام اول بنراءا  ةالمرذكور ةلطالبرل المردعلرً  بالموافقرة م48/68/4869 المنعقردة بترارٌخ  بجلسرتهوقد أوصً المجلرس 

 .على رأى السادة المشرفٌن

لمدة عام اول بناءا  ةالمذكور ةلطالبل المدعلً  بالموافقة جاء بتوصٌة مجلس القسم لجنة بالموافقة علً ماتوصً ال -القـــرار :

 على رأى السادة المشرفٌن.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الطلررب المقرردم مررن  نبشررأ الفٌزٌقررا والرٌاضررٌات الهندسررٌةد/ رئررٌس مجلررس قسررم 8الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ بخصرروص( 5-4)

م بخصرروص الموافقررة علررى 4863دورة اكتروبر هندسررٌة  رٌاضررٌات ماجسرتٌر تمهٌرردي فررًوالمقٌررد  المهنردس/ محمررد نجرراح زكرى
 الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة (.استبدال مادة ) الهندسة التفاضلٌة ( بمادة )المعادالت التفاضلٌة 

اسررتبدال مررادة ) الهندسررة التفاضررلٌة ( بمررادة  علررً بالموافقررة م48/68/4869 المنعقرردة بتررارٌخ  بجلسررتهوقررد أوصررً المجلررس 
 )المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة (.

اسرتبدال مرادة ) الهندسرة التفاضرلٌة ( بمرادة  علرً لموافقرةبا جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 )المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة (.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الطلررب المقرردم مررن  نبشررأ الفٌزٌقررا والرٌاضررٌات الهندسررٌةد/ رئررٌس مجلررس قسررم 8لسررٌد أبخصرروص الخطرراب الرروارد مررن ا( 6-4)

م بخصروص الموافقرة 4869دورة ٌنراٌر هندسرٌة رٌاضٌات ماجستٌر  تأهٌلً فًوالمقٌدة  عشماويالمهندسة/ راندا عادل محمد 
 على 

 ماجستٌر تأهٌلً ( العدديٌل استبدال مادة ) المعادالت التفاضلٌة العادٌة ( بمادة )الحاسبات والتحل -6

 ماجستٌر تمهٌدي استبدال مادة ) الهندسة التفاضلٌة ( بمادة )المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة ( -4

 -:على بالموافقة م48/68/4869 المنعقدة بتارٌخ  بجلستهوقد أوصً المجلس 

 تأهٌلً ماجستٌر دة )الحاسبات والتحلٌل العددي (استبدال مادة ) المعادالت التفاضلٌة العادٌة ( بما -6

 تمهٌدي ماجستٌر استبدال مادة ) الهندسة التفاضلٌة ( بمادة )المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة ( -4

 -:على  بالموافقة جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 تأهٌلً ماجستٌر لمعادالت التفاضلٌة العادٌة ( بمادة )الحاسبات والتحلٌل العددي (استبدال مادة ) ا -6

 تمهٌدي ماجستٌر استبدال مادة ) الهندسة التفاضلٌة ( بمادة )المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة ( -4

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

 ً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا""وقد انتهً االجتماع ف                                     

 وكٌل الكلٌة                                                                        

 والبحوثللدراسات العلٌا                                                                   

  د/ منً محمد صبري شقٌر(8)أ                                                              

                                                 للعرض علي مجلس الكلية

 


