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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا " الجلسة الرابعة رقم ( )4عن شهر دٌسمبر 4863م 8
 إنه فً ٌوم األحد الموافق  4863/64/65م وفً تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌابرئاسة السٌد األستاذ الدكتور /سناء محمود الربٌعً وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها وبحضور كل
من السادة األعضاء -:
6

أ8د /منً محمد صبري شقٌر

عضوا

4

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

عضوا

8

د /محمد اسماعٌل كرار

عضوا

4

د /ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد

عضوا

6

السٌد /صلح محمد ٌونس

5

السٌد /عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌد

عضوا "كادر عام "
سكرتٌر اللجنة

واعتذر عن عدم الحضور
أ8د /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

بدأ السٌد أ8د /رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة
وهً كاآلتً -:

أوال  :المصـادقــات
المصادقة علً محضر الجلسة السابقة (الثالثة) المنعقدة بتارٌخ 4863/66/63م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشينن الموافقية
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /سمٌة عبد العظٌم عبد المقصود الفٌشياوي  -درجية الماجسيتٌر فيً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" -:دراسة أداء الطرق المقترحة المعتمدة علً بروتوكوالت الماك فً شبكات االتصال من آلة
إلً آلة "
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“Performance Study of Proposed Techniques Based on MAC Protocols for M2M
”Networks
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م 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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة  /فاطمة محمد علً خلف -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4866م والمعدل التراكمً الكلً لمتوسط ستة مواد
(  )8566وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تحسٌن أداء أمان نقل البٌانات الطبٌة "
"" Security Enhancement of Medical Data Transmission

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة  /علٌاء أحمد أحمد النعا -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4864م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد
 +مواد التحسٌن (  )4586وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تصنٌف أورام المخ من خلل صور الرنٌن المغناطٌسً "

"" Classification of Brain Tumors From Magnetic Resonance Images

تحت إشراف -:
6

أ.د /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
 4أ.د /معوض ابراهٌم معوض
8

د /هناء أبو العٌنٌن تركً

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيان الطليب
المقدم من لجنة اإلشيراف الخاصية بالمهنيدس /ولٌيد فيداد جيابر الشيافعً – المسيجل لدرجية دكتيور الفلسيفة فيً العليوم
الهندسٌة.

" تحسٌن أداء نقل الفٌدٌو ثلثً األبعاد السلكٌا"

فً موضوع :

" " Performance Enhancement of Wireless 3D Video Transmission
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /محسن عبد الرازق رشوان

أستاذ بكلٌة الهندسة  -جامعة القاهرة (خارجً)

 4أ.د /عاطف السٌد أبو العزم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌية -جامعية المنوفٌية

 8أ.د /السٌد محمود الربٌعً
 4أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

(داخلً)
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌية -جامعية المنوفٌية

(مشرف)
أسييتاذ بقسييم هندسييية االلكترونٌييات واالتصييياالت الكهربٌيية بكلٌييية الهندسيية اإللكترونٌييية -جامعيية المنوفٌييية

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م 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 لجنية الفحيص والمناقشية للمهنيدس الميذكور بينفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيان الطليب
المقييدم ميين لجنيية اإلشييراف الخاصيية بالمهندس ية /مييروة عفٌفييً علييً نصيير– المسييجلة لدرجيية الماجسييتٌر فييً العلييوم
الهندسٌة.

فً موضوع :

" أسالٌب التقدٌر الطٌفً لمعالجة الكلم "
" " Spectral Estimation Techniques for Speech Processing
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:

 6أ8د /هالة محمد عبد القادر
أ.د /محمد محمد عبد السلم نصار
 4أ.د /السٌد محمود الربٌعً
 8د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستاذ بكلٌة الهندسة – شبرا (خارجً)
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌية -جامعية المنوفٌية

(داخلً)
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌية -جامعية المنوفٌية

(مشرف)
أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌية الهندسية اإللكترونٌية-
جامعة المنوفٌة (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م 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 القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسية الميذكورة بينفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيان الطليب
المقييدم ميين لجنيية اإلشييراف الخاصيية بالمهندس ية /نٌييرة محمييد صييلح سييعد– المسييجلة لدرجيية الماجسييتٌر فييً العلييوم
الهندسٌة.

" الدوائر عالٌة السرعة ألنظمة االتصاالت البصرٌة "

فً موضوع :

" " High Speed Circuits for Optical Communication Systems
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /السٌد عبد المعطً البدوي

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة اإلسكندرٌة (خارجً)

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌية -جامعية المنوفٌية

 4أ.د /عبد الناصر عبد الجواد محمد

أسييتاذ بقسييم هندسييية االلكترونٌييات واالتصييياالت الكهربٌيية بكلٌييية الهندسيية اإللكترونٌييية -جامعيية المنوفٌييية

 8د /أحمد نبٌه زكً راشد

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعية المنوفٌية

(داخلً)

(مشرف)
(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقية عليً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم بتشيكٌل لجنية الفحيص والمناقشية للمهندسية الميذكورة بينفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيان الطليب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهنيدس /أحميد مسيعد مبيروك الشيلقانً – المسيجلة لدرجية الماجسيتٌر فيً العليوم
الهندسٌة.

" تولٌف األسطح المبنٌة علً الجرافٌن وتطبٌقاتها "

فً موضوع :

" " Graphene –Based Surfaces : Synthesis and Applications
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /هادٌة محمد سعٌد الحناوي
أ.د /كمال حسن عوض هللا

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة عٌن شمس (خارجً)
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌية -جامعية المنوفٌية

(داخلً)

 4أ.د /صابر حلمً زٌن الدٌن

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌية -جامعية المنوفٌية

 8د /هند عبد العظٌم ملهط

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعية المنوفٌية

(مشرف)
(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه

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

( )4-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيان الطليب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس  /عصام عبد اللطٌف عبد الحمٌيد عثميان -المسيجل لدرجية دكتيور الفلسيفة
فً العلوم الهندسٌة.

" نظام كفء للتعرف علً الوجوه اعتمادا علً التعلم العمٌق "

فً موضوع :

"Efficient Face Recognition Model Based on Deep Learning
بالموافقة على اعادة نفس التشكٌل السابق للجنة االمتحان الشامل الخاصة بالطالب المذكور -وذلك نظرا لتعذر حضور
أ.د /مصطفً حسٌن علً خلل فترة صلحٌة التشكٌل -من السادة-:

6

أ8د /مصطفً حسٌن علً

أستاذ متفرغ باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا باإلسكندرٌة (خارجً)

4

أ.د /محمد إبراهٌم حسنٌن

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-جامعة المنوفٌة ( من
خارج القسم)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8

أ.د /معوض إبراهٌم معوض

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

4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

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

6

د /هند عبد العظٌم ملهط

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة على اعادة نفس التشكٌل السابق للجنة
االمتحان الشامل للمهندس المذكور الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإعادة نفيس التشيكٌل السيابق للجنية االمتحيان الشيامل للمهنيدس
المذكور الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )4-9بخصوص الخطاب الوارد من السيٌد أ8د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيان تقرٌير
لجنة االمتحيان الشيامل الخياص بالمهندسية  /رنيا عيدلً بيلب – الميدرس المسياعد بكلٌية الهندسية جامعية كفير الشيٌخ
والمسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة وشكلت اللجنة من.-:
6

أ8د /السٌد مصطفً سعد

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة -جامعة حلوان (خارجً)

4

أ.د /عبد الناصر عبدالجواد محمد

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

8

أ.د /منً محمد صبري شقٌر

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

4

أ.د /رمضان عبد الحمٌد الشنوانً

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

6

د /أسامه فوزي زهران

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح
المهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنية بالموافقية عليً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم طبقيا لميا جياء بتقرٌير لجنية االمتحيان الشيامل باجتٌياز
ونجاح المهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسية االلكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشينن الطليب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة /سيحر سيعٌد عبيد الكيرٌم حاميد بالموافقية عليى تغٌٌير عنيوان
الرسالة.

من " -:تحسٌن أداء النظم الهائلة متعددة المدخلت والمخرجات لشبكات الجٌل الخامس ذات الوصول المتعدد
الغٌر متعامد"
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
” "Performance Analysis of Massive MIMO-NOMA System for 5G
إلى -:

"تقٌٌم أداء األنظمة اللسلكٌة الهائلة متعددة المدخلت والمخرجات لشبكات الجٌل الخامس"
“ " Performance Evaluation of Massive MIMO for 5G wireless Systems

تحت إشراف -:
6

أ.د /سٌد محمد سٌد العربً

أستاذ متفرغ بقسم الهندسة واألجهزة العلمٌة –مركز البحوث النووٌة -هٌئة الطاقة الذرٌة

4

أ.د/منً محمد صبري شقٌر

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

8

د /ولٌد سعد فداد حلمً

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

وقد أوصى المجلس بجلسيته المنعقيدة بتيارٌخ 4863/64/9م بالموافقية عليى تغٌٌير عنيوان الرسيالة و ٌعتبير هيذا التغٌٌير
تغٌرا بٌر جوهرٌا.

القـــرار

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسية االلكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشينن الطليب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصية بالمهندسية /فاطمية سيامً سيعٌد عبيد هللا بالموافقية عليى تغٌٌير عنيوان
الرسالة.

"تحلٌل وتصمٌم المواد الوصفٌة المتعددة الطبقات "

من -:

” "Analysis and Design of Metamaterial Multilayer Structures
"تصمٌم المواد الماصة للموجات الكهرومغناطٌسٌة"

إلى -:

“" Design of Electromagnetic Absorbing Materials

تحت إشراف -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

أ.د/عادل عبد المسٌح صلٌب

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

8

د /أحمد سعد الكورانً

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

وقد أوصى المجلس بجلسيته المنعقيدة بتيارٌخ 4863/64/9م بالموافقية عليى تغٌٌير عنيوان الرسيالة و ٌعتبير هيذا التغٌٌير
تغٌرا جوهرٌا.

القـــرار

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

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

( )4-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسية االلكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشينن الطليب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /رشا عبد الرحمن أميٌن هيلل بالموافقية عليى تغٌٌير عنيوان
الرسالة.

"دراسة أداء شبكات االتصال من آلة إلً آلة"

من -:

” "Studying the Performance of Machine to Machine Communication Network
إلى -:

"دراسة أداء البروتوكوالت المختلفة فً شبكات االستشعار اللسلكٌة"
“" Performance Evaluation of Different Routing Protocols in WSN

تحت إشراف -:
6

أ.د /سعٌد محمد أمٌن الحلفاوي

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

4

أ.د/منً محمد صبري شقٌر

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

وقد أوصى المجلس بجلسيته المنعقيدة بتيارٌخ 4863/64/9م بالموافقية عليى تغٌٌير عنيوان الرسيالة و ٌعتبير هيذا التغٌٌير
تغٌرا جوهرٌا.

القـــرار

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

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

( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشينن الطليب
المقييدم ميين السييٌد األسييتاذ الييدكتور /منييً محمييد صييبري شييقٌر عيين لجنيية اإلشييراف علييً رسييالة الماجسييتٌر الخاصيية بالمهندسية/
رشا عبد الرحمن أمٌن هيلل بإضيافة اسيم د  /ولٌيد سيعد فيداد حلميً – الميدرس بالقسيم إليً لجنية اإلشيراف وذليك نظيرا لحاجية
موضوع البحث الجدٌد إلً مجهوداته لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:
6

أ.د /سعٌد محمد أمٌن الحلفاوي

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

4

أ.د/منً محمد صبري شقٌر

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

8

د /ولٌد سعد فداد حلمً

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة على إضافة سٌادته علً لجنة اإلشراف وذليك نظيرا
لحاجة موضوع البحث الجدٌد إلً مجهودات سٌادته8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب إضافة سٌادته علً لجنة اإلشراف وذليك نظيرا لحاجية موضيوع
البحث الجدٌد إلً مجهودات سٌادته8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )4-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسيم هندسية االلكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشينن الطليب
المقدم من السٌد الدكتور /أحمد ابراهٌم بهنسً عن لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس /محمد علً محمود
عامر علً بإضافة اسم أ.د  /صلح السٌد ابراهٌم العجوز  -األستاذ بالمعهد العالً للهندسة بمدٌنية الشيروق إليً لجنية اإلشيراف
وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث إلً مجهوداته لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:

6

أ.د /صلح السٌد ابراهٌم العجوز

أستاذ بالمعهد العالً للهندسة بمدٌنة الشروق

4

د /أحمد ابراهٌم بهنسً

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

8

د /محمد رٌحان إمام الملٌجً

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة على إضافة سٌادته علً لجنة اإلشراف وذليك نظيرا
لحاجة موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب إضافة سٌادته علً لجنة اإلشراف وذليك نظيرا لحاجية موضيوع
البحث إلً مجهودات سٌادته8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشينن انتهياء
المدة القانونٌة للطالب  /محمد ناصر عبد العال أحمد – المقٌد بدورة أكتوبر 4864م الئحة حدٌثة وقد انتهيت الميدة القانونٌية ليه
فً 4863/9/88م ولم ٌسجل خطة البحث لرسالة الماجستٌر حتً تارٌخه.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة علً الغاء قٌد الطالب الميذكور طبقيا لليوائح والقواعيد
المعمول بها.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء قٌد الطالب المذكور.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان الطلب المقيدم مين السيٌد
أ.د /هبة كمال أصلن -المشرف الرئٌسً عليً الطاليب  /محميد عبيد السيتار محميود األسيقٌلً  -المسيجل لدرجية دكتيور
الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.

" تحسٌن طرق كشف التزوٌر فً الصور الرقمٌة "

فً موضوع :

"" Enhancement of Forensic Methods for Digital Images
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
6

أ8د /سامٌة عبد الرازق مشالً

أستاذ متفرغ بقسم الحاسبات والنظم بمعهد بحوث االلكترونٌات (خارجً)

4

أ.د /نوال احمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (من داخل القسم)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

 4أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (من داخل القسم)
6

أ.د /هبه كمال اصلن

أستاذ ورئٌس قسم بحوث المعلوماتٌة بمعهد بحوث االلكترونٌات (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/66م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس الميذكور بينفس التشيكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب اليوارد مين السيٌد أ8د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية وعليوم الحاسيبات بشيان التقيارٌر السينوٌة للسيادة
المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر والتً ٌطلبون فٌها الموافقة علً المد لعام آخر وهم-:
 -6م /أٌمن محمد موسً حمدان

 -4مٌ /اسر طلعت خلٌفة

وقييد أوصييً المجلييس بجلسييته المنعقييدة بتييارٌخ 4863/64/66م بالموافقيية علييً مييا جيياء بالتقييارٌر وهييو المييد للطييلب
المذكورٌن بعالٌة.

القـــرار

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-8بخصوص الخطاب اليوارد مين السيٌد أ.د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية وعليوم الحاسيبات بشينن الطليب المقيدم مين السيٌد
الدكتور  /أحمد مصطفً المحلوي بإلغاء اإللغاء للمهندس/أٌمن محمد موسً حمدان -المسجل لدرجة الماجستٌر بالقسم وعنوان
الرسالة هو (تحسٌنات للتشفٌر الفوضوي علً الصور الرقمٌة) .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/66م بالموافقة علً الغاء اإللغاء للمهندس المذكور بعالٌة.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء اإللغاء للمهندس المذكور بعالٌة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب اليوارد مين السيٌد أ.د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية وعليوم الحاسيبات بشينن الطليب المقيدم مين السيٌد
الدكتور  /أحمد مصطفً المحلوي بإلغاء اإللغاء للمهندسٌ /اسر طلعت أحمد خلٌفة -المسجل لدرجة الماجسيتٌر بالقسيم وعنيوان
الرسالة هو (تحسٌن طرق تحدٌد القزحٌة للتعرف علً األشخاص) .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/66م بالموافقة علً الغاء اإللغاء للمهندس المذكور بعالٌة.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء اإللغاء للمهندس المذكور بعالٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم
( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشنن الموافقة عليً
تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة  /شيٌماء فاضيل محميد صيادق عجٌليه -والمقٌيدة لدرجية الماجسيتٌر فيً
العلييوم الهندسييٌة بقسييم هندسيية االلكترونٌييات الصييناعٌة والييتحكم دورة أكتييوبر 4865م والمعييدل التراكمييً النهييائً (عييدد النقيياط
والمتوسط) (  )4558وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تحسٌن أداء الخلٌا الفوتو فولتٌة باستخدام متتبع شمسً ذو محور مزدوج "

"" Performance Enhancement of Photovoltaic Cells by Using Dual Axis Sun Tracker

تحت إشراف -:
6

أ.د /جابر ابراهٌم مصطفً علم

أسييتاذ متفييرغ (أسييتاذ مسيياعد) بقسييم هندسيية االلكترونٌييات الصييناعٌة والييتحكم بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية
المنوفٌة

4

أ.د /عبد الشافً عبد القادر نافع

أستاذ باحث بمعهد بحوث اإللكترونٌات

8

د/عصام نبٌل احمد عبد العزٌز

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القـــرار -:

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصيوص الخطياب اليوارد مين السيٌد أ8د /رئيٌس مجلييس قسيم هندسية االلكترونٌيات الصيناعٌة واليتحكم بشينن الطلييب
المقييدم ميين السييٌد أ.د /نبٌليية محمييود الربٌعييً – األسييتاذ المتفييرغ بالقسييم برفييع اسييم سييٌادتها ميين لجنيية اإلشييراف علييً رسييالة
الماجستٌر الخاصية بالمهنيدس /عياطف عبيد ربيه محميد عبيد ربيه – المسيجل لدرجية الماجسيتٌر وذليك لظيروف خاصية بسيٌادتها
لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً-:
6

أ.د/محمد عبد العظٌم البردٌنً

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

4

د /أحمد محمد النجار

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقية عليى رفيع اسيم سيٌادتها مين لجنية اإلشيراف وذليك

لظروف خاصة بسٌادتها.
القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم ب رفيع اسيم سيٌادتها مين لجنية اإلشيراف وذليك لظيروف خاصية

بسٌادتها.

( )4-8بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السييٌد أ8د /رئييٌس مجلييس قسييم هندسيية االلكترونٌييات الصييناعٌة والييتحكم بشيينن الطلييب
المقدم من لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس /عاطف عبد ربه محمد عبد ربه –المسجل لدرجة الماجستٌر
بإضافة اسم د  /عماد عبد الستار الشٌخ– المدرس بالقسم إلً لجنة اإلشراف وذلك نظرا لحاجية موضيوع البحيث إليً مجهوداتيه
لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6

أ.د/محمد عبد العظٌم البردٌنً

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

4

د /أحمد محمد النجار

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

8

د /عماد عبد الستار الشٌخ

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة على إضافة سٌادته علً لجنة اإلشراف وذليك نظيرا
لحاجة موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب إضافة سٌادته علً لجنة اإلشراف وذليك نظيرا لحاجية موضيوع
البحث إلً مجهودات سٌادته8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السييٌد أ8د /رئييٌس مجلييس قسييم هندسيية اإللكترونٌييات الصييناعٌة والييتحكم بشييان الطلبييات
المقدمة من السادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر والتً ٌطلبون فٌها الموافقة علً المد لعام آخر وهم-:
 -4م /اسماعٌل علً ٌوسف النجار

 -4م /هند عبد العفار نور الدٌن

 -6م /أحمد جابر معوض

 -4م /اسلم صلح مصطفً

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م بالموافقة علً ميا جياء بالتقيارٌر وهيو الميد عيام آخير للطيلب
المذكورٌن بعالٌة.

القـــرار -:

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشان الطليب المقيدم
من السٌد الدكتور /ابراهٌم عبد الحمٌد رمضان  -المدرس بالقسم بشنن حرمان الطلبة اآلتً أسيمادهم والمقٌيدٌن بينولً دبلوميه
الدراسات العلٌا من دخول االختبار النهائً لهذا العام فً مادة البرمجة المتقدمة والخوارزمٌات وذليك بعيد أن تعيدوا نسيبة %46
من الغٌاب وهم -:
 .6م /جمال شوقً الحسٌنً عجور

(مستجد) دورة ٌناٌر 4863م

 .4م /عبد الرحمن حمزة محمد السٌد مسعود

(مستجد) دورة ٌناٌر 4863م

 .8م /محمد عبد الحمٌد محمد سالم

(مستجد) دورة ٌناٌر 4863م

 .4م /أحمد نبوي فرج عبد المعطً

(باق) دورة أكتوبر 4866م

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقيدة بتيارٌخ 4863/64/9م بالموافقية عليً حرميان الطيلب الميذكورٌن مين دخيول االختبيار
النهائً بناء علً الطلب المقدم من استاذ المادة المذكورة طبقا للئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بحرمان الطلب المذكورٌن من دخول االختبار النهائً بناء علً
الطلب المقدم من استاذ المادة المذكورة طبقا للئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

( )4-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة واليتحكم بشيان الطليب المقيدم
من السٌد الدكتور /سيامح عبيد الحليٌم محميد  -الميدرس بالقسيم بشينن حرميان الطلبية اآلتيً أسيمادهم والمقٌيدٌن بينولً دبلوميه
الدراسات العلٌا من دخول االختبار النهائً لهذا العام فً مادة معالجة اإلشارات الرقمٌة والنظم وذليك بعيد أن تعيدوا نسيبة %46
من الغٌاب وهم -:
 .6م /جمال شوقً الحسٌنً عجور

(مستجد) دورة ٌناٌر 4863م

 .4م /عبد الرحمن حمزة محمد السٌد مسعود

(مستجد) دورة ٌناٌر 4863م

 .8م /محمد عبد الحمٌد محمد سالم

(مستجد) دورة ٌناٌر 4863م

 .4م /أحمد نبوي فرج عبد المعطً

(باق) دورة أكتوبر 4866م

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقيدة بتيارٌخ 4863/64/9م بالموافقية عليً حرميان الطيلب الميذكورٌن مين دخيول االختبيار
النهائً بناء علً الطلب المقدم من استاذ المادة المذكورة طبقا للئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بحرمان الطلب المذكورٌن من دخول االختبار النهائً بناء علً
الطلب المقدم من استاذ المادة المذكورة طبقا للئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا.

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

موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشينن الموافقية عليً ميا جياء
بتوصييٌة لجنيية الحكييم والمناقشيية بميينح المهنييدس /أحمييد ابييراهٌم عبييد القييادر المسييدي  -المييدرس المسيياعد بالقسييم درجيية دكتييور
الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة.

فً موضوع-:

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م والممتدة حتً 4863/64/65م بالموافقة علً منح
المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة.

القرار-:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة

الهندسٌة.

( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشنن الموافقة عليً ميا جياء
بتوصييٌة لجنيية الحكييم والمناقشيية بميينح المهندس ية  /نييورا ٌحٌييً زكرٌييا الشييٌخ  -المعٌييدة بالقسييم درجيية الماجسييتٌر ف يً العلييوم
األساسٌة الهندسٌة تخصص الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فً موضوع " -:تحضٌر ودراسة الخصائص والخواص الضوئٌة لبلورات نانو مترٌة ألشباه موصلت منماه
فً مصفوفة زجاجٌة"
"Synthesis, Characterization and Optical Properties Studies of Semiconductor
" Nanocrystals Embedded in Glass Matrix
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م والممتدة حتً 4863/64/65م بالموافقة علً منح
المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة تخصص الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة
الهندسٌة تخصص الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.

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

( )4-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضيٌات الهندسيٌة بشيان الطليب المقيدم مين
لجنيية اإلشييراف الخاصيية بالمهنييدس /مٌنييا أبييو سييته مييرقس زخيياري– المعٌييد بالقسييم والمسييجلة لدرجيية الماجسييتٌر فييً
العلوم األساسٌة الهندسٌة.
فً موضوع :

"الحلول العددٌة لمعادالت فرٌدهولم التكاملٌة الشاذة والتً من النوع األول "

""Numerical Solution of Singular Fredholm Integral Equations of the First Kind
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
أ.د /عبد الوهاب عباس رجب

أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ – كلٌة العلوم -جامعة األزهر بنٌن (خارجً)

6

أ.د /سعٌد علً السٌد الصرفً

أسييتاذ الرٌاضييٌات المتفييرغ بقسييم الفٌزٌقييا والرٌاضييٌات الهندسييٌة-كلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية – جامعيية
المنوفٌة (داخلً)

4

أ.د /إمٌل صبحً سعد شكر هللا

أسييتاذ الرٌاضييٌات المتفييرغ بقسييم الفٌزٌقييا والرٌاضييٌات الهندسييٌة-كلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية – جامعيية
المنوفٌة (مشرف)

8

أ.د /مجدي محمد كامل ٌوسف

أسييتاذ الرٌاضييٌات المتفييرغ بقسييم الفٌزٌقييا والرٌاضييٌات الهندسييٌة-كلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية – جامعيية
المنوفٌة (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/64/9م والممتدة حتً 4863/64/65م 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.

سادسا :ما ٌستجد من أعمال
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخصوص المذكرة المقدمة من إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة والمتضمنة أنه سوف ٌتم فتح باب التقدم للقٌد بيدورة ٌنياٌر
4869م فً الفترة من  4869/6/66حتى 4869/6/86م.
وترى اإلدارة الموافقة عرض والعرض على لجنة الدراسات العلٌا تمهٌدا للعرض علً مجلس الكلٌة القادم.

القـــرار  -:توصً اللجنية بالموافقية عليً فيتح بياب التقيدم للقٌيد بيدورة ٌنياٌر 4869م فيً الفتيرة مين  4869/6/66حتيى
4869/6/86م وٌرفع الموضوع لمجلس الكلٌة بجلسته القادمة.

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

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث
للعرض على مجلس الكلية

(أ8د /سناء محمود الربٌعً)
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