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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة الثانٌة رقم ( )4عن شهر اكتوبر 4869م
 إنه فً ٌوم االحد الموافق  4869/68/ 46م وفً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراساتالعلٌا برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /منً محمد صبري شقٌر وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها
وبحضور كلا من السادة األعضاء -:
6

أ8د /طه السٌد طه

عضوا

4

أ8د /حمدي علً أحمد عوض

عضوا

8

أ.د /رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانً

عضوا

4

د /أسامه فوزي زهران

عضوا

6

د /محمد عبده محمد بربار

اعتذر عن الحضور

5

السٌد /صلح محمد ٌونس

عضوا "كادر عام "

6

السٌدة /والء نور الدٌن كامل البنا

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 (االولى) المنعقدة بتارٌخ 4869/9/44م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /رحمة رضا معوض عبد العظٌم – درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

" تتبع وتصنٌؾ االهداؾ االرضٌة المتحركة باستخدام المجسات السٌزمٌة "

”“Tracking and Classification of Moving Ground Target using Seismic Sensors
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القررار -:توصرً اللجنرة بالموافقرة علرً مررا جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم بمرنح المهندسرة المرذكورة درجرة الماجسرتٌر فرً العلرروم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /حنان صبحى عبد المقصود ؼانم– درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

" تأثٌر اشعة جاما على كم المعلومات فً نظام االتصاالت البصرٌة "

“Effect of the Gama Radiation on the Bit-Rate in the Optical Fiber Communications
”System
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصرً اللجنرة بالموافقرة علرً مرا جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم بمرنح المهندسرة المرذكورة درجرة الماجسرتٌر فرً العلروم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /فتحٌة عطٌة محمد خلٌل– درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

" دراسة خطط وتقنٌات التوجٌه فً شبكات االستشعار اللسلكٌة "

”“Strategies and Techniques Study of Routing in Wireless Sensor Networks
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصرً اللجنرة بالموافقرة علرً مرا جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم بمرنح المهندسرة المرذكورة درجرة الماجسرتٌر فرً العلروم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندس  /محمد سامى سعٌد عرفه -المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4869م والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط اعلى
اربع مواد (  )8.98وٌحق له التسجٌل وٌستكمل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فً موضوع  " -:التصمٌم االمثل ألنظمة التعدٌل الفهرسً  :التحلٌل النظري و تحسٌن االداء "
" Optimal Design of Index Modulation Systems : Theoretical Analysis and
" Performance Improvement

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

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

4

د /محمد السٌد محمد الوكٌل

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندس  /ابراهٌم جمال الدٌن ابراهٌم زوٌل -المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4863م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة
مواد (  )8.8وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع  " -:تصمٌم مصفوفات الهوائٌات متعددة الدخول ومتعددة الخروج لنظام الجٌل الخامس "
" " Design of MIMO Antenna Arrays for 5G System

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /منى محمد صبري شقٌر

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

4

أ.م .د /تامر جابر على ابو النجا

استاذ مساعد بمعهد بحوث االلكترونٌات بالدقً

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة  /امٌنة وحٌد عبد المؤمن الطوٌل -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4863م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة
مواد (  )8.68وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

"تحسٌن اداء الشبكات النانو نٌة للتصاالت الجزٌئٌة"

"" Performance Enhancement of Molecular Communication Nano networks
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحت إشراؾ -:

6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

أ .د /صلح صبري احمد عبٌه

أستاذ دكتور ورئٌس مركز الفوتونات والمواد الذكٌة بمدٌنة زوٌل للعلوم والتكنولوجٌا

8

د /سعٌد محمد عبد العاطً

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة  /هبه احمد عبد الرازق حسن -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4869م والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط اعلى
اربعة مواد (  )8.66وٌحق لها التسجٌل وتستكمل.

فً موضوع -:

"تامٌن الشبكات ألنترنت االشٌاء باستخدام الشبكات المعرفة برمجٌا"

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

تحت إشراؾ -:
6

أ .د /فتحً السٌد عبد السمٌع

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

4

أ .د /منى محمد صبري شقٌر

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

8

د /عز الدٌن بدوى جاد الرب

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /ولٌد فؤاد جابر الشافعً

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة  /اسراء اٌمن شبل عبد السمٌع -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 4863م والمعدل التراكمً النهائً(عدد النقاط و
المتوسط  )4.96وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"" Efficient Cognitive Cryptography

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /عاطؾ السٌد ابو العزم

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 أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراؾ على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس /أحمد إبراهٌم عبد الشكور بشأن تشكٌل لجنة
الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور تحت عنوان.

" تحسٌن أداء تفرٌػ البٌانات فً الشبكات اللسلكٌة الؽٌر متجانسه "
“performance Improvement of Data Offloading in Heterogeneous Wireless
”Networks
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أسررتاذ متفرررغ بقسررم هندسررة االلكترونٌررات واالتصرراالت الكهربٌـــــررـة بكلٌررة الهندسررة اإللكترونٌررة -جامعررة المنوفٌررة
(داخلً)

4

أ .د /معوض إبراهٌم معوض

أسررتاذ متفرررغ بقسررم هندسررة االلكترونٌررات واالتصرراالت الكهربٌـــــررـة بكلٌررة الهندسررة اإللكترونٌررة -جامعررة المنوفٌررة
(مشرؾ)

8

أ.د /شرٌؾ السٌد كشك

أستاذ بكلٌة الهندسة  -جامعة المنصورة (ممتحن خارجً)

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحرص والمناقشرة للمهنردس المرذكور برنفس التشركٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( ) )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن
الموافقة علً الطلب المقدم من لجنة االشراؾ على رسالة دكتوراه الفلسفة فً العلوم الهندسٌة الخاصة بالمهندس /محمد
السٌد حماد على بشأن تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور تحت عنوان.

" تصمٌم وتنفٌذ معالج النبضات الرقمً لألجهزة النووٌة "
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“Design and Implementation of Real- Time Digital Pulse Processor for Nuclear
" Instrumentation
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /طه السٌد طه

أسررتاذ متفرررغ بقسررم هندسررة االلكترونٌررات واالتصرراالت الكهربٌـــــررـة بكلٌررة الهندسررة اإللكترونٌررة -جامعررة المنوفٌررة
(داخلً)

4

أ.د/أسامه سٌد محمد سٌد

أستاذ بكلٌة الهندسة –جامعة أسٌوط (ممتحن خارجً)

8

أ .د /معوض إبراهٌم معوض

أسررتاذ متفرررغ بقسررم هندسررة االلكترونٌررات واالتصرراالت الكهربٌـــــررـة بكلٌررة الهندسررة اإللكترونٌررة -جامعررة المنوفٌررة
(مشرؾ)

4

أ.د/فتحً السٌد عبد السمٌع

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

.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم بتشركٌل لجنرة الفحرص والمناقشرة للمهنردس المرذكور برنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ) )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن
الموافقة علً الطلب المقدم من لجنة االشراؾ على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /رانٌا عنتر الطٌب بشأن تشكٌل
لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور تحت عنوان.

" اإلرسال والتعرؾ على التعدٌل المبهم فً وجود معوقات االتصال البصرٌة "
“Blind Modulation Transmission and Recognition with Optical Channel
"Impairments
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /حسام الدٌن حسٌن أحمد

أسررتاذ متفرررغ بقسررم هندسررة االلكترونٌررات واالتصرراالت الكهربٌـــــررـة بكلٌررة الهندسررة اإللكترونٌررة -جامعررة المنوفٌررة
(مشرؾ)

4

أ.د/حسن ندٌر خٌر هللا

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة –جامعة اإلسكندرٌة (ممتحن خارجً)

8

أ .د /عبد الناصر عبد الجواد محمد

أسررتاذ متفرررغ بقسررم هندسررة االلكترونٌررات واالتصرراالت الكهربٌـــــررـة بكلٌررة الهندسررة اإللكترونٌررة -جامعررة المنوفٌررة
(داخلً)

4

أ.د/حسام محمد حسان شلبً

أستاذ بكلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة (مشرؾ)

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسرم بتشركٌل لجنرة الفحرص والمناقشرة للمهندسرة المرذكورة برنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

( )4-64بخصرروص الخطررراب الررروارد مرررن السرررٌد أ8د /رئرررٌس مجلررس قسرررم هندسرررة اإللكترونٌرررات واالتصررراالت الكهربٌرررة بشرررأن
المهندسةٌ /اسمٌن فهمى عبد المقصود عبد العال – المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصراالت الكهربٌرة
دورة اكتوبر4866م النتهاء مدة دراستها فً 4869/9/88م.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بعدم الموافقة على المد لعام أول وأوصى بإلؽاء التسجٌل بنراء
على رد السادة المشرفون .
القــررـرار  -:توصررً اللجنررة بالموافقررة علررً مررا جرراء بتوصررٌة مجلررس القسررم بعرردم الموافقررة علررى المررد لعررام أول وأوصررى بإلؽرراء
التسجٌل بناء على رد السادة المشرفون .

------------------------ -----------------------------------------------------------------------------( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلبة
المسجلٌن لدرجة الماجستٌر والذى تم انتهاء مدة دراستهم فً 4869/9/88م وعددهم ( )69طالب أولهم الطالب /باسم عادل
عبد الفتاح الؽراب وأخرهم الطالبة  /هبه محمد أحمد الدسوقً
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً المد للطلبة السابق ذكرهم وذلك بنراء علرى رد
السادة المشرفون .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقرة علرً المرد للطلبرة السرابق ذكررهم وذلرك بنراء
على رد السادة المشرفون .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسرم هندسرة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرة بشران الطلرب

المقدم من لجنة االشراؾ على المهندسة  /سامٌة محمد محمد عبد الحلٌم  -المسجلة لدرجرة دكترور الفلسرفة فرً العلروم
الهندسررٌة والخرراص بإعررادة تشرركٌل لجنررة االمتحرران الشررامل لهررا بررنفس التشرركٌل السررابق اعتمرراده نظرررا لتعررذر حضررور
الممتحن الخارجً خلل مدة صلحٌة الموافقة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل .
وقد اوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل من السادة.-:
6

أ.د /أٌو العل عفٌفى حسٌن

استاذ متفرغ بكلٌة الهندسة  -جامعة القاهرة ( خارجً)

4

أ.د /حسام الدٌن حسٌن احمد

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً)

8

أ.د/نبٌل عبد الواحد اسماعٌل

أستا ذ متفرغ بقسم هندسة وعاوم الحاسبات–كلٌة الهندسة اإللكترونٌة( -مشرؾ)

4

أ.د  /محمد حمدي السٌد

6

أ.د /عادل شاكر الفٌشاوي

استاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم ( من خارج القسم)
استاذ متفرغ(مساعد) بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً)

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة امتحران شرامل للمهندسرة المرذكورة برنفس التشركٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرة بشران تقرٌرر

لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة  /راندا على عبد الباسط عثمان – المسجلة لدرجة دكترور الفلسرفة فرً العلروم
الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
 6أ8د /معتزة عبد الحمٌد هندي

أستاذ متفرغ معهد بحوث اإللكترونٌات (خارجً)

 4أ.د /كمال حسن عوض هللا

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

 8د /أحمد مصطفً المحلوي

أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (من خارج القسم)

 4أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرؾ)

 6د /محمد محمد السعٌد الحلوانً

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز
ونجاح المهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً مرا جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم بالموافقرة علرى مرا جراء بتقرٌرر لجنرة االمتحران الشرامل
باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-65بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرة بشران تقرٌرر

لجنة االمتحران الشرامل الخراص بالمهندسرة  /اسرماء احمرد سرعٌد راضرً – المسرجلة لدرجرة دكترور الفلسرفة فرً العلروم
الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
 6أ8د /أحمد السٌد العربً المهدي

استاذ بكلٌة الهندسة – الجامعة األلمانٌة (خارجً)

 4أ.د /معوض ابراهٌم معوض

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

 8أ.د /منً محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرؾ)

 4أ.د /رمضان عبد الحمٌد الشنوانً

أستاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة ( من خارج القسم)

 6د /أحمد نبٌه زكً راشد

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز
ونجاح المهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً مرا جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم بالموافقرة علرى مرا جراء بتقرٌرر لجنرة االمتحران الشرامل
باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكورة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرة بشران تقرٌرر

لجنررة االمتحرران الشررامل الخرراص بالمهنرردس /محمررد احمررد مرراهر عرروض سررلٌمان – المسررجل لدرجررة دكتررور الفلسررفة فررً
العلوم الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،منوؾ 48964
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6أ8د /محً محمد هدهود

أستاذ متفرغ بكلٌة الحاسبات والمعلومات (خارجً)

 4أ.د /إبراهٌم محمد الدكانً

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

 8أ.د /إمٌل صبحً سعد شكر هللا

أستاذ متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خارج القسم)

 4أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرؾ)

 6د /صلح الدٌن محمود دٌاب

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز
ونجاح المهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً مرا جراء بتوصرٌة مجلرس القسرم بالموافقرة علرى مرا جراء بتقرٌرر لجنرة االمتحران الشرامل
باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-63بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسرم هندسرة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرة بشران تشركٌل

لجنررة امتحرران شررامل الخرراص بالمهندس رة /شررٌماء امررٌن قطررب المعررداوي– المسررجلة لدرجررة دكتررور الفلسررفة فررً العلرروم
الهندسررٌة وقررد أوصررى المجلررس بجلسررته المنعقرردة بتررارٌخ 4869/68/48م بالموافقررة علررى تشرركٌل لجنررة االمتحرران الشررامل مررن
السادة-:
 6أ8دكمال حسن عوض هللا

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

 4أ.د/حسام محمد حسان شلبً

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة جامعة االسكندرٌة(مشرؾ )

 8أ.د /حسن ندٌر خٌر هللا

استاذ متفرغ بكلٌة الهندسة – جامعة االسكندرٌة (ممتحن خارجً)

 4أ.د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربً)

 6د /جمال محروس على عطٌة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (خارج القسم)

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-69بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ8د /رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة اإللكترونٌررات واالتصرراالت الكهربٌررة بخصرروص
الطلب المقدم من المهندسة  /مروة عبد الحمٌد عبد الفتاح السٌد– المسجلة لدرجة الدكتوراه بالقسم بشأن تعدٌل عنوان رسالة
الدكتوراه الخاصة بها من -:

"تحسٌن االشارات الصوتٌة لتطبٌقات التعرؾ على المتحدثٌن"
"" Speech Enhancement for Speaker Recognition Applications
إلى :
ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،منوؾ 48964
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"معالجة االشارات الصوتٌة لتطبٌقات التعرؾ على المتحدثٌن"
"" Speech Processing for Speaker Recognition Applications
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً تعدٌل عنوان الرسرالة مرع إعتبرار التعردٌل ؼٌرر
جوهري.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تعدٌل عنوان الرسالة مرع اعتبرار التعردٌل
ؼٌر جوهري.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-48بخصوص الخطاب الوارد من السرٌد أ8د /رئرٌس مجلرس قسرم هندسرة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرة بشرأن الطلرب
المقدم من السٌد أ.د /فتحى السٌد عبد السمٌع –المرشد األكادٌمً للطالبة /امٌرره محمرد علرى حسرن والمقٌرده بتمهٌردي ماجسرتٌر
برردورة ٌنرراٌر 4869م بشررأن الموافقررة علررى إسررتبدال مررادة (الطرررق العددٌررة للهوائٌررات) بمررادة (المعالجررات التوافقٌررة لاشررارات
وتطبٌقاتها) بالفصل الدراسً الحالً 4869م4848/م
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقردة بترارٌخ 4869/68/48م بالموافقرة علرً إسرتبدال مرادة (الطررق العددٌرة للهوائٌرات) بمرادة
(المعالجات التوافقٌة لاشارات وتطبٌقاتها) بالفصل الدراسً الحالً 4869م4848/م للمهندسة المذكوره.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصرٌة مجلرس القسرم بالموافقرة علرً إسرتبدال مرادة (الطررق العددٌرة للهوائٌرات)
بمادة (المعالجات التوافقٌة لاشارات وتطبٌقاتها) بالفصل الدراسً الحالً 4869م4848/م للمهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-46بخصوص الخطاب الوارد من السرٌد أ8د /رئرٌس مجلرس قسرم هندسرة اإللكترونٌرات واالتصراالت الكهربٌرة بشرأن الطلرب
المقردم مررن السررٌد أ.د /فتحررً السرٌد عبررد السررمٌع –المرشررد األكرادٌمً للطالررب /عمررر أحمررد عبرد المرضررى عمررر والمقٌررد بتمهٌرردي
ماجسررتٌر برردورة ٌنرراٌر 4869م بشررأن الموافقررة علررى إسررتبدال مررادة (نظررم الرررادار والسررونار الحدٌثررة) بمررادة (معالجررة االشررارات
الكلمٌة ) بالفصل الدراسً الحالً 4869م4848/م
وقد أوصرً المجلرس بجلسرته المنعقردة بترارٌخ 4869/68/48م بالموافقرة علرً إسرتبدال مرادة (نظرم الررادار والسرونار الحدٌثرة)
بمادة (معالجة االشارات الكلمٌة) بالفصل الدراسً الحالً 4869م4848/م للمهندس المذكور.
القــررـرار  -:توصررً اللجنررة بالموافقررة علررً مررا جرراء بتوصررٌة مجلررس القسررم بالموافقررة علررً إسررتبدال مررادة (نظررم الرررادار والسررونار
الحدٌثة) بمادة (معالجة االشارات الكلمٌة) بالفصل الدراسً الحالً 4869م4848/م للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان تقرٌرر لجنرة االمتحران الشرامل الخراص
بالمهندس ٌ /وسؾ محمد منٌر البرعً – المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
6

أ8د /نوال أحمد الفٌشاوي

استاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (من

ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،منوؾ 48964
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داخل القسم)

4

أ.د/أٌمن محمد بهاء الدٌن

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة عٌن شمس (خارجً)

8

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرؾ)

4

أ.د /محمد حمدي محمد السٌد

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم–كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
(من خارج القسم)

6

د /حمدي محمد قلش

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4869/68/66م باعتماد االمتحان الشامل والموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة
االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم باعتماد االمتحان الشامل والموافقرة علرى مرا جراء بتقرٌرر
لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السرٌد أ8د /رئرٌس مجلرس قسرم هندسرة وعلروم الحاسربات بشران التقرارٌر السرنوٌة للسرادة
المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه واالتً اسماؤهم-:
اولهم م /فرج محمود عفٌفً ٌحً

واخرهم م /دالٌا محمد محمد عطا هللا

وقررد أوصررً المجلررس بجلسررته المنعقرردة بتررارٌخ 4869/68/66م بالموافقررة علررً مررا جرراء بالتق رارٌر السررنوٌة مررن السررادة
المشرفٌن 8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسرم بالموافقرة علرً مرا جراء بالتقرارٌر السرنوٌة مرن السرادة
المشرفٌن 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان التقارٌر السنوٌة للسادة
المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر واالتً اسماؤهم-:
اولهم م /احمد صلح محمد القوصً

واخرهم م /امل عماد الدٌن عبد الرازق مرسى

وقررد أوصررً المجلررس بجلسررته المنعقرردة بتررارٌخ 4869/68/66م بالموافقررة علررً مررا جرراء بالتق رارٌر السررنوٌة مررن السررادة
المشرفٌن8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسرم بالموافقرة علرً مرا جراء بالتقرارٌر السرنوٌة مرن السرادة
المشرفٌن8
( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السرٌد أ8د /رئرٌس مجلرس قسرم هندسرة وعلروم الحاسربات بشران التقرارٌر السرنوٌة للسرادة
المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر والذٌن ٌوصون فٌها باإللؽاء للطلب االتً اسماؤهم-:
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 -6مٌ /اسر طلعت احمد خلٌفة

 -4م /اٌمن عبد الفتاح هلل ابوجبه

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/66م بالموافقة علً الؽاء التسجٌل للطلب المذكورٌن8

القـــرار

ٌ -:عاد للقسم الستٌفاء االوراق المطلوبة

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان التقارٌر السنوٌة للسادة
المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر والذٌن ٌوصون فٌها بالمد للطلب االتً اسماؤهم-:
اولهم م /مرفت سعٌد حامد عرفه

واخرهم م /على محمد عبد الشهٌد على

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/66م بالموافقة علً المد للطلب المذكورٌن8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد للطلب المذكورٌن8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الطلب االتً اسماؤهم الرذٌن
انتهت المدة القانونٌة لقٌدهم لدرجة الماجستٌر فً 4869/9/88م وهم.
اولهم م/عمرو محمد صلح السقا

واخرهم مٌ/اسمٌن سعٌد محروس الشٌخ

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/66م بالموافقة علً الؽاء قٌد الطلب المذكورٌن.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً الؽاء قٌد الطلب المذكورٌن.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علرى الؽراء تسرجٌل
الطالب /عبد هللا حسن حسن حسن – المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فرً العلروم الهندسرٌة بقسرم هندسرة وعلروم الحاسربات تحرت

اشراؾ_:
-6أ.د /سٌد محمد العربً

استاذ متفرغ بالقسم الهندسً-مركز البحوث النووٌة-هٌئة الطاقة الذرٌة

-4د/اسامة صلح فرج هللا استاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
حٌث ان المدة القانونٌة للطالب انتهت فً 4863/9/88م والطالب خارج مدته القانونٌة ،وانه لرم ٌررد مرن القسرم أي تقرٌرر ٌفٌرد
بحالة الطالب المذكور.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/66م بالموافقة علً إلؽاء تسجٌل الطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً إلؽاء تسجٌل الطالب المذكور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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( )4-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشرأن الطالرب /اٌمرن محمرد موسرى
حمرردان– المسررجل لدرجررة الماجسررتٌر فررً العلرروم الهندسررٌة بقسررم هندسررة وعلرروم الحاسرربات دورة اكترروبر4868م النتهرراء مرردة
دراسته فً 4869/9/88م.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/66م بالموافقة علً المد للطالب المذكور لمدة عام ثالرث بنراءا علرى
رأى السادة المشرفٌن.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد للطالب المذكور لمدة عام ثالث بنراءا
على رأى السادة المشرفٌن.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رابعا:

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والرتحكم بشران تقرٌرر لجنرة
االمتحان الشامل الخاص بالمهندس /عبد العزٌرز علرى عبرد العزٌرز عبرد ربره خراطر -المردرس المسراعد بالقسرم والمسرجل
لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
 6أ8د /محمد مبروك شرؾ

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (من داخل القسم)

 4أ.د /محمد عبد العظٌم البردٌنً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (مشرؾ)

 8أ.د /جابر ابراهٌم علم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (من داخل القسم)

 4أ.د /نوال أحمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (من خارج القسم)

 6أ.د /مصطفً محمود جمعة

أستاذ بكلٌة الهندسة -جامعة عٌن شمس (خارجً)

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

القـــرار

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

باجتٌاز ونجاح الطالب المذكور.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشران الموافقرة علرى
قبرول الطالرب  /مصرطفى احمررد ابرو النجرا حامرد -للقٌررد بردبلوم الدراسرات العلٌررا بالقسرم شرعبة هندسرة الررتحكم والرنظم مرع العلررم ان
الطالب حاصل على بكالورٌوس الهندسة تخصص هندسة الحاسبات من المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالبحٌرة بتقدٌر عرام
جٌد.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً قبول الطالب المذكور بدبلوم الدراسرات العلٌرا
بالقسم بنا اء على المادة ( )69من اللئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً قبول الطالرب المرذكور بردبلوم الدراسرات
العلٌا بالقسم بنا اء على المادة ( )69من اللئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا.
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( )4-8بخصروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ8د /رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكم بشرران التقررارٌر
السنوٌة للسادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر وهم -:
واخرهم  -:م /اٌسم لبٌب حامد حشاد

اولهم -:م /مصطفى محمد موسى على

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-4بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ8د /رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكم بشرران التقررارٌر
السنوٌة للسادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه.
اولهم -:م /محمود محمد ابو الٌزٌد جاب هللا

واخرهم  -:م /محمد طارق عبد السمٌع جاد هللا

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-6بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ8د /رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكم بشرران الطلبررات
المقدمة عن طرٌق اإلٌمٌل مرن السرادة المشررفٌن علرً الطرلب المسرجلٌن لدرجرة الماجسرتٌر والترً ٌطلبرون فٌهرا الموافقرة علرى
االلؽاء للطلب وهم-:
 -6م /صفا طه ذكى

دورة اكتوبر 4866م

 -4م /نهال محمد الشقنقٌري

دورة اكتوبر 4866م

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً الؽاء التسجٌل للطلب المذكورٌن.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً الؽاء التسجٌل للطلب المذكورٌن.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-5بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ8د /رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكم بشرران الطلبررات
المقدمة عن طرٌق اإلٌمٌل من السادة المشرفٌن علً الطالرب م /احمرد عبرد اللطٌرؾ الجروانرً المسرجل لدرجرة الماجسرتٌر والترً
ٌطلبون فٌها الموافقة على المد ( لعام اول).
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً المد لعام اول للطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد لعام اول للطالب المذكور.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-6بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ8د /رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكم بشرران الطلبررات
المقدمة من السادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر والتً ٌطلبون فٌها الموافقة على االلؽاء للطلب وهم-:
اولهم  -:م /خلود صبحى رشاد فوده

واخرهم  -:م /احمد عبد اللطٌؾ عبد المتجلً السٌد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً الؽاء التسجٌل للطلب المذكورٌن.

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

( )4-3بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ8د /رئررٌس مجلررس قسررم هندسررة اإللكترونٌررات الصررناعٌة والررتحكم بشرران الطلبررات
المقدمة مرن السرادة المشررفٌن علرً الطرلب المسرجلٌن لدرجرة الماجسرتٌر والترً ٌطلبرون فٌهرا الموافقرة علرى المرد للطرلب وهرم
كالتالً-:
اولهم  -:م /محمد مجدى فؤاد بلبل

واخرهم  -:م /هاجر علء محمد شرشر

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة علً المد للطلب المذكورٌن.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد للطلب المذكورٌن.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا ا:

موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسرم الفٌزٌقرا والرٌاضرٌات الهندسرٌة بشران الطلرب المقردم مرن
لجنررة اإلشررراؾ الخاصررة بالمهندس رة /بسررمة مجرردى احمررد محمررد – المسررجلة لدرجررة الماجسررتٌر فررً العلرروم األساسررٌة
الهندسٌة.
فً موضوع :

"الحلول العددٌة لمعادالت فولتٌرا التكاملٌة من النوع الثانً "

" "Numerical Solutions of Violetear Integral Equations of the Second Kind
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
6

أ.د /عادل نسٌم ادٌب

أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ – كلٌة هندسة البترول والتعدٌن بالسوٌس -جامعة السوٌس (خارجً)

4

أ.د /سعٌد على السٌد الصٌرفً

أسررتاذ الرٌاضررٌات المتفرررغ بقسررم الفٌزٌقررا والرٌاضررٌات الهندسررٌة-كلٌررة الهندسررة اإللكترونٌررة – جامعررة
المنوفٌة (داخلً)

8

أ.د /امٌل صبحى سعد شكر هللا

أسررتاذ الرٌاضررٌات المتفرررغ بقسررم الفٌزٌقررا والرٌاضررٌات الهندسررٌة-كلٌررة الهندسررة اإللكترونٌررة – جامعررة
المنوفٌة (مشرؾ)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسرم بالموافقرة علرى تشركٌل لجنرة الفحرص والمناقشرة للمهندسرة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشان الطلب المقدم من
السٌد أ.د /سناء محمود الربٌعً عن لجنة االشراؾ على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  /محمد ثروت محمد عطٌه
بخصوص الموافقة على اضافة اسم السٌد د /احمد صبحى حسونة الى لجنة االشراؾ لتصبح لجنة اإلشراؾ كالتالً -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6

أ.د/سناء محمود الربٌعً

أستاذ فٌزٌاء الجوامد المتفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

4

أ.د /احمد محمد عطٌه

أستاذ بقسم المٌكرووٌؾ بمعهد بحوث االلكترونٌات

8

د  /احمد صبحى حسونه

مدرس فٌزٌاء الجوامد بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

4

د /طه عبد المهٌمن طه

مدرس فٌزٌاء الجوامد بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة على اضافة اسم السٌد الدكتور الى لجنة االشراؾ.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على اضافة اسم السٌد الدكتور الى لجنة االشراؾ.

----------- ------------------------------------ --------------------------------------------------------( )4-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشان التقارٌر السنوٌة
الخاصة بالطلب المسجلٌن لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة للعام الجامعً 4869/4863م وعددهم

( )6وهو م /محمد ثروت محمد عطٌة.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة على ما جاء بالتقرٌر.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.
------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشان التقارٌر السنوٌة
الخاصة بالطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة للعام الجامعً 4869/4863م وهم كاالتً -:

 -6مرٌم مرجان كامل مرجان
 -4بسمه مجدى احمد محمد
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.
------------------------------- --------------------------------------------------------------- ---------( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن الطالبة /مرٌم مرجان
كامل مرجان – المسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم االساسٌة الهندسٌة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة دورة
اكتوبر4866م والتً انتهت مدة دراستها فً 4869/9/88م.
وقد أوصً المجلرس بجلسرته المنعقردة بترارٌخ 4869/68/48م بالموافقرة علرً المرد للطالبرة المرذكورة لمردة عرام اول بنراءا
على رأى السادة المشرفٌن.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد للطالبة المذكورة لمدة عام اول بناءا
على رأى السادة المشرفٌن.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-5بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ8د /رئررٌس مجلررس قسررم الفٌزٌقررا والرٌاضررٌات الهندسررٌة بشررأن الطلررب المقرردم مررن
المهنردس /محمررد نجرراح زكرى والمقٌررد فررً تمهٌرردي ماجسرتٌر رٌاضررٌات هندسررٌة دورة اكتروبر 4863م بخصرروص الموافقررة علررى
استبدال مادة ( الهندسة التفاضلٌة ) بمادة (المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة ).
وقررد أوصررً المجلررس بجلسررته المنعقرردة بتررارٌخ 4869/68/48م بالموافقررة علررً اسررتبدال مررادة ( الهندسررة التفاضررلٌة ) بمررادة
(المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة ).

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقرة علرً اسرتبدال مرادة ( الهندسرة التفاضرلٌة ) بمرادة
(المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-6بخصرروص الخطرراب الرروارد مررن السررٌد أ8د /رئررٌس مجلررس قسررم الفٌزٌقررا والرٌاضررٌات الهندسررٌة بشررأن الطلررب المقرردم مررن
المهندسة /راندا عادل محمد عشماوي والمقٌدة فً تأهٌلً ماجستٌر رٌاضٌات هندسرٌة دورة ٌنراٌر 4869م بخصروص الموافقرة
على
 -6استبدال مادة ( المعادالت التفاضلٌة العادٌة ) بمادة (الحاسبات والتحلٌل العددي ) تأهٌلً ماجستٌر
 -4استبدال مادة ( الهندسة التفاضلٌة ) بمادة (المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة ) تمهٌدي ماجستٌر
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/68/48م بالموافقة على-:
 -6استبدال مادة ( المعادالت التفاضلٌة العادٌة ) بمادة (الحاسبات والتحلٌل العددي ) تأهٌلً ماجستٌر
 -4استبدال مادة ( الهندسة التفاضلٌة ) بمادة (المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة ) تمهٌدي ماجستٌر
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على -:
 -6استبدال مادة ( المعادالت التفاضلٌة العادٌة ) بمادة (الحاسبات والتحلٌل العددي ) تأهٌلً ماجستٌر
 -4استبدال مادة ( الهندسة التفاضلٌة ) بمادة (المعادالت التفاضلٌة الخطٌة والؽٌر خطٌة والجزئٌة ) تمهٌدي ماجستٌر
-------------------------------------------------------------------

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث
(أ8د /منً محمد صبري شقٌر)
للعرض علي مجلس الكلية
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