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وبعد،،،،،،8888تحٌة طٌبة                                                    

8م 4866 دٌسمبر ( عن شهر4رقم ) الرابعة الجلسةمحضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا "     

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌا العاشرة م وفً تمام الساعة  64/4866/ 66الموافق األحد إنه فً ٌوم -

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

-من السادة األعضاء :  

 عضوا د/ السٌد محمود الربٌعً 8أ 6

 عضوا شقٌر  د/ منً محمد صبري8أ 4

 عضوا عمٌره  أحمد السٌد د/ أٌمن السٌدأ. 8

 عضوا د/ محمد أبو زٌد البروانى 4

 عضوا "كادر عام "  سماح منصور خلٌل /ةالسٌد 6

 سكرتٌر اللجنة دالسٌد/ عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌ 5

 واعتذر عن عدم الحضور

 عضوا د/ محمد عبد النبً محمد 6

/ رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة د8السٌد أبدأ 
                                                                                                                                                                        -كاآلتً :وهً 

                       

  المصـادقــات :أوال 

 .م69/66/4866( المنعقدة بتارٌخ الثالثةالمصادقة علً محضر الجلسة السابقة ) 

  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة موضوعاتثانٌا : 

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

 الهندسةدرجة الماجستٌر فً  - هناء محمد لطفً عبد الهادي / ة علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.االتصاالت تخصص هندسة اإللكترونٌة  

 

 "ب االختناقتقنٌات إدارة طابور )مكان انتظار( الحزم المعلوماتٌة لتجن"        -فً موضوع:

“Active Queue Management (AQM) Techniques for Congestion Avoidance” 
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درجة الماجستٌر  ةالمذكور ةبالموافقة علً منح المهندس م68/64/4866المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . الهندسة اإللكترونٌة تخصص هندسة االتصاالتفً 

الهندسة درجة الماجستٌر فً  ةالمذكور ةمنح المهندسب فقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالموا -القرار:

 . اإللكترونٌة تخصص هندسة االتصاالت

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

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

درجة الماجستٌر فً العلوم  - أسماء عامر قاسم أبو غازي / ة علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة الهندسٌة  

 "طرق مقترحه لكفائة الطاقة فً شبكات االستشعار اللسلكٌة"               -وضوع:فً م

“Proposed Method for Efficient Energy in Wireless Sensor Network” 

درجة الماجستٌر  ةالمذكور ةبالموافقة علً منح المهندس م68/64/4866المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة الهندسٌةفً العلوم 

درجة الماجستٌر فً العلوم  ةالمذكور ةمنح المهندسب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

 . تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة الهندسٌة

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-4)
 الفلسةفة ردكتةوالمقٌةد لدرجةة  - أحمد محمد فوزي الصادق محمةد/  للمهندس لدكتوراهعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة ا

والمعةدل التراكمةً الجزئةً لمتوسةط  م4865 أكتةوبردورة  فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة

 .( وٌحق له التسجٌل وٌستكمل8.53أعلى أربعة مواد ) 

 "ستشعار الطٌفً ألنظمة الرادٌو اإلدراكٌة ضبط أداء اال"                -:فً موضوع 

" Spectrum Sensing Optimization for Cognitive Radio Systems " 

  -تحت إشراف :

 جامعة عٌن شمس -كلٌة الهندسة–اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  بقسمأستاذ  عبد الحلٌم عبد النبً ذكري / أ.د 6

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ مساعد بقسم د/ محمد عبد النبً محمد أحمد 4

 .لمذكور للطالبم بالموافقة علً التسجٌل 68/64/4866وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .لمذكور للطالبالتسجٌل ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-4)
فةً  الفلسةفة ردكتةولدرجةة  ةالمقٌةد -إٌمةان سةمٌر محمةد صةبري / ة للمهندس لدكتوراهً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة اعل
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والمعةدل التراكمةً الجزئةً لمتوسةط أعلةى  م4866 ٌنةاٌردورة  العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةة

 .وتستكمل( وٌحق لها التسجٌل 8.66أربعة مواد ) 

 "استرجاع الصور بناءا على محتواها باستخدام المعالم الممٌزة والحوسبة السحابٌة "     -:فً موضوع 

" Content Based Image Retrieval Using Discriminative Features and Cloud 
Computing " 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة نٌات واالتصاالت الكهربٌــــــةهندسة االلكترو أستاذ بقسم   عفتحً السٌد عبد السمٌ/ أ.د 6

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة وعلوم الحاسباتهندسة  مدرس بقسم د/ نرمٌن عبد الوهاب حسن 4

 جامعة المنوفٌة -ة الهندسة اإللكترونٌةوالتحكم بكلٌ الصناعٌةهندسة االلكترونٌات  مدرس بقسم البنبى رد/غادة محمد عبد الستا 8

 .للطالبة المذكورةم بالموافقة علً التسجٌل 68/64/4866وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .للطالبة المذكورةالتسجٌل ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

 الماجسةتٌرلدرجةة  المقٌةد - مد عبد المقصود الخنٌةزيشرٌف مح/  للمهندس الماجستٌرعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة 
 والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط م4864 أكتةوبردورة  فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة

 .( وٌحق له التسجٌل 4.86)  ستة مواد

 " الشمسٌة تتبع نقطة القدرة العظمى للخلٌا"                 -:فً موضوع 

" Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Cells " 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة متفرغ بقسمأستاذ  إبراهٌم محمد الدكانً/ أ.د 6

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة سم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبقأستاذ متفرغ  السٌد محمود الربٌعً د/ أ. 4

 المذكور. للطالببالموافقة علً التسجٌل  م68/64/4866بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 ذكور.الم للطالبالتسجٌل ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-4)
فةً الماجسةتٌر لدرجةة  ةالمقٌةد - شٌماء السٌد عبد العزٌز حسةن/ ة للمهندس الماجستٌرالخاصة لرسالة علً تسجٌل خطة البحث 

سةتة  والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط م4865 أكتوبردورة  العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

 .( وٌحق لها التسجٌل 8.48)  مواد

 "نمذجة األشكال الهندسٌة المركبة فً صوتٌات الغرف المغلقة"           -:فً موضوع 
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" Modeling of Complex Geometric Shapes in Closed Room Acoustics " 

  -تحت إشراف :

جامعة  -ونٌةبكلٌة الهندسة اإللكتر بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةأستاذ متفرغ )أستاذ مساعد(  عادل شاكر الفٌشاوي/  د 6
 المنوفٌة

جامعة  -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةأستاذ متفرغ )أستاذ مساعد(  عبد المجٌد عبد الحكٌم شرشر/ د 4
 المنوفٌة

جامعة  -ٌة الهندسة اإللكترونٌةبكل بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةأستاذ متفرغ )مدرس(  د/ جابر السٌد األبٌض 8
 المنوفٌة

 ة.المذكور ةبالموافقة علً التسجٌل للطالب م68/64/4866بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 ة.المذكور ةالتسجٌل للطالبب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

 الموافقةة بشةانهندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة  د/ رئٌس مجلةس قسةم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-4)

دس/ محمد عبد العزٌةز أحمةد الطةوخً والمسةجل لرسالة الماجستٌر الخاصة بالمهن و المناقشة الفحصتشكٌل لجنة  على
  . هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص

 "االستخدام الكفء لتقنٌات التشفٌر فً أنظمة االتصاالت اللسلكٌة البصرٌة"     فً موضوع :    

"Efficient Implementation of Coding Techniques in Optical Wireless 

Communication Systems”  

-تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة:  

  جامعة اإلسكندرٌة )خارجً( –بكلٌة الهندسة   أستاذ حسام محمد حسان شلبً د/8أ 6

                       أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )داخلً( حسام الدٌن حسٌن أحمد ا.د/ 4

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )مشرف(                                 سامً عبد المنعم الضلٌلد/ ا. 8

                     أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )مشرف(             د/ محمد عبد النبً محمد أحمد 8

م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة 68/64/4866وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
 للمهندس المذكور.

 بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور. توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
 الموافقةة بشةانهندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة  د/ رئٌس مجلس قسم8طاب الوارد من السٌد أبخصوص الخ( 3-4) 

لرسةالة الماجسةتٌر الخاصةة بالمهنةدس/ خلٌةل فةتح   خلٌةل مصةطفى والمسةجل  و المناقشةة الفحةصتشةكٌل لجنةة  علةى
  . االت الكهربٌةهندسة االلكترونٌات واالتص لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص

 "التحكم فً النفاذ للوسط لشبكات االستشعار اللسلكٌة"     فً موضوع :    

"Medium Access Control for Wireless Sensor Networks” 
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-تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة:  

  جامعة المنصورة )خارجً( –بكلٌة الهندسة   أستاذ شرٌف السٌد كشك د/8أ 6

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )داخلً(                       السٌد محمود الربٌعً /ا.د 4

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )مشرف(                                 معوض إبراهٌم معوضد/ ا. 8

 أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )مشرف(                                 أحمد د/ محمد عبد النبً محمد 8

م بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص والمناقشةةة 68/64/4866وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ  
 للمهندس المذكور.

 بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور. ء بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجا -القـــرار :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الموافقةة بشةانصةاالت الكهربٌةة هندسةة االلكترونٌةات واالت د/ رئٌس مجلةس قسةم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 9-4)

لرسةةالة الماجسةةتٌر الخاصةةة بالمهندسةةة/ هبةةة منصةةور أحمةةد منتصةةر والمسةةجلة  و المناقشةةة الفحةةصتشةةكٌل لجنةةة  علةةى
  . هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص

 ٌف الكفء للصور الرقمٌة""التصن                            فً موضوع :    

"Efficient Digital Image Classification” 

-تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة:  

  جامعة القاهرة  )خارجً( –بكلٌة الهندسة   أستاذ أحمد محمد رجب البٌلً د/8أ 6

)داخلً(                       أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة طه السٌد طه ا.د/ 4  

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )مشرف(                                 عادل عبد المسٌح صلٌبد/ ا. 8

لوجٌة )مشرف(                          أستاذ بقسم جرافٌكٌات الحاسب بمدٌنة األبحاث العلمٌة و التطبٌقات التكنو أ.د/ بٌومً عبد الرحمن بٌومً 8

       

م بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص والمناقشةةة 68/64/4866وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ  
 للمهندسة المذكورة.

 ة المذكورة.بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  بشأن الطلةب 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ68-4)  

بالموافقةة علةى تغٌٌةر عنةوان محمةد جمةال رجةب العمةاوي / بالمهنةدسالمقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجسةتٌر الخاصةة 

 الرسالة.  

"التحكم التلقائً فً الضوء ألنظمة اتصال الضوء المرئً"                      -من :  

"Automatic Light Control for VLC Systems ”      

     -إلى :
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"تسجٌل الصور باستخدام المعالم الممٌزة"                          

" Image Registration Using Discriminative Features “ 

  -: تحت إشراف  

 -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مساعد متفرغ )أستاذ أستاذ صلح الدٌن محمود دٌابد/  6

 جامعة المنوفٌة

جامعة  -نٌةبقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترو متفرغ )مدرس( أستاذ د/بسٌونً محمد سلم 4

 المنوفٌة

بالموافقة علةى تغٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر هةذا التغٌٌةر  م68/64/4866المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 تغٌراا جوهرٌاا.

تغٌةةراا تغٌٌةةر عنةةوان الرسةةالة و ٌعتبةةر هةةذا التغٌٌةةر ب توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم -: القــةةـرار

 رٌاا.جوه

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

بشأن د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 66-4)

        / الماجستٌر الخاصة بالمهندسعن لجنة اإلشراف علً رسالة  صلح الدٌن محمود دٌابالطلب المقدم من د/ 

المدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات  – غادة محمد عبد الستار/  الدكتورة مبإضافة اس محمد جمال رجب العماوي

لتصبح لجنة مجهوداتهما إلً لجنة اإلشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الجدٌد إلً   الصناعٌة و التحكم

  -اإلشراف كالتالً :

 -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مساعد متفرغ )أستاذ أستاذ صلح الدٌن محمود دٌابد/  6

 جامعة المنوفٌة

جامعة  -تصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةبقسم هندسة االلكترونٌات واال متفرغ )مدرس( أستاذ د/بسٌونً محمد سلم 4

 المنوفٌة

جامعة المنوفٌة -مدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة د/ غادة محمد عبد الستار  8  

وذلةك  تها علةً لجنةة اإلشةرافإضةافة سةٌاد بالموافقةة علةى م68/64/4866المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8اإلً مجهودات سٌادته الجدٌد نظرا لحاجة موضوع البحث

وذلةك نظةرا لحاجةة  بإضةافة سةٌادتها علةً لجنةة اإلشةراف توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 8اإلً مجهودات سٌادته الجدٌد موضوع البحث

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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بشأن د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 64-4)

أحمد / الماجستٌر الخاصة بالمهندسشراف علً رسالة عن لجنة اإل معوض إبراهٌم معوض/ أ.دالطلب المقدم من 

األستاذ المتفرغ )أستاذ مساعد( بقسم هندسة  – عادل شاكر الفٌشاوي/  الدكتور مبإضافة اسمحمد على رفاعً 

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

  -التالً :اإلشراف ك

جامعة المنوفٌة -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةمتفرغ  أستاذ معوض إبراهٌم معوضد/ أ. 6  

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

 جامعة المنوفٌة

وذلةك  إضةافة سةٌادته علةً لجنةة اإلشةراف بالموافقةة علةى م68/64/4866المنعقةدة بتةارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8إلً مجهودات سٌادته البحثنظرا لحاجة موضوع 

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

 8إلً مجهودات سٌادته البحثموضوع 

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

بشأن التصاالت الكهربٌة د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات وا8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 68-4)

فتحٌة / ةالماجستٌر الخاصة بالمهندسعن لجنة اإلشراف علً رسالة  معوض إبراهٌم معوض/ أ.دالطلب المقدم من 

المدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت  – أمٌر حافظ الصفراوي/  الدكتور مبإضافة اسعطٌة محمد خلٌل 

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

جامعة المنوفٌة -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةمتفرغ  أستاذ معوض إبراهٌم معوضد/ أ. 6  

جامعة المنوفٌة -الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالتمدرس بقسم  د/ أمٌر حافظ الصفراوي 4  

وذلةك  إضةافة سةٌادته علةً لجنةة اإلشةراف بالموافقةة علةى م68/64/4866المنعقةدة بتةارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8إلً مجهودات سٌادته البحثنظرا لحاجة موضوع 

وذلةك نظةرا لحاجةة  بإضةافة سةٌادته علةً لجنةة اإلشةراف لةس القسةمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مج -القـــرار :

 8إلً مجهودات سٌادته البحثموضوع 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
أن الطلةب بشةاإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة هندسةة مجلةس قسةم  د/ رئٌس8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 64-4) 

لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌةات  ةالمقٌد - هند عادل سٌد احمد عبد المقصودالمقدم من الطالبة/ 
م و ذلةك 4866/4863عن العام الجامعً أول  مم  بالموافقة على إٌقاف قٌدها لمدة عا4864دورة أكتوبر  ربٌةواالتصاالت الكه

   نظراا لمرض والدتها.

ة لمةدة عةام أول المةذكورإٌقةاف قٌةد الطالبةة  علةً بالموافقةة م68/64/4866المنعقدة بتةارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 طبقاا للوائح و القواعد المعمول بها.

 ة لمدة عام .المذكورإٌقاف قٌد الطالبة ب لقسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس ا -القـــرار :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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أن الطلب بشربٌة اإللكترونٌات واالتصاالت الكههندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 66-4) 

فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات الدكتوراه لدرجة  ةالمقٌد - سحر رمضان محمد فلٌلةالمقدم من الطالبة/ 

 م  بالموافقة على إلغاء قٌدها بالدراسات العلٌا وذلك نظرا لظروفها الخاصة .4866دورة ٌناٌر  ربٌةواالتصاالت الكه

طبقةاا للةوائح و  ةالمةذكورإلغةاء قٌةد الطالبةة  علةً بالموافقةة م68/64/4866المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 القواعد المعمول بها.

 ة.المذكورإلغاء قٌد الطالبة ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

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

الطلبةات  بشةانهندسة اإللكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 65-4) 

 ات الخاصة بسٌادته وهم :  المقدمة من السٌد الدكتور/ أسامه على عرابً بشأن تجاوز نسبة الغٌاب حضور الطلب المحاضر

 م4866الطالب / محمد طارق حوٌل                        تمهٌدي دكتوراه دورة أكتوبر  -6

 م4865الطالب / محمد سعود محمد على الروٌنً        تمهٌدي ماجستٌر دور ٌناٌر  -4

ب السةةابق ذكةةرهم مةةن دخةةول حرمةةان الطةةل علةةً بالموافقةةة م68/64/4866المنعقةةدة بتةةارٌخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةً المجلةةس 

 االمتحان .

 بحرمان الطلب السابق ذكرهم من دخول االمتحان . توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

الطلةب  بشةانهندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة د/ رئةٌس مجلةس قسةم 8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 66-4)

المقدم من السٌد األستاذ الةدكتور/ عبةد العزٌةز إبةراهٌم محمةود بشةأن تجةاوز نسةبة الغٌةاب حضةور الطةلب المحاضةرات الخاصةة 

 بسٌادته وهم :  

 ن حسن بندق                        الطالب / حسن عٌ -6

 الطالب / إسلم عماد الدٌن محمد البغدادي         -4

 الطالب / أحمد سعٌد السٌد عٌسى -8

حرمةةان الطةةلب السةةابق ذكةةرهم مةةن دخةةول  علةةً بالموافقةةة م68/64/4866المنعقةةدة بتةةارٌخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةً المجلةةس 

 االمتحان .

 بحرمان الطلب السابق ذكرهم من دخول االمتحان . قة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالمواف -القـــرار :

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

  موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا



 

 

 

 

 
 ـة المـنوفـٌةامعـــج              

 كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف
 مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering-Menouf 

Vice Dean’s Office 

Of Postgraduate Studies and Research 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

 48964  كترونٌة، منوفإلسة ادكلٌة الهن 8558665/843فاكس:8556663/843ت:  
Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952  

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

 

بشأن الموافقة علً ما جاء  وعلوم الحاسباتطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة بخصوص الخ( 6-4)

 درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة - رامً أشرف صلح الدٌن زٌن الدٌن بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس/ 

.وعلوم الحاسباتتخصص هندسة   

 "ق للمكفوفٌن باستخدام جهاز استشعار ثلثً األبعاداكتشاف العوائ"         -فً موضوع:

“Detecting Obstacles for the Blind People using a 3D Active Sensor ” 

بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً   م68/64/4866المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . الحاسباتوعلوم العلوم الهندسٌة تخصص هندسة 

منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً  العلوم ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

 . وعلوم الحاسباتالهندسٌة تخصص هندسة 

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

بشةأن الموافقةة علةً تسةجٌل خطةة علوم الحاسبات  د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة8السٌد أبخصوص الخطاب الوارد من ( 4-4) 
فةً العلةوم الهندسةٌة  الماجسةتٌرلدرجةة  ةالمقٌةد -أسماء عزت عبد   السٌد شكر / ة للمهندس الماجستٌرالبحث الخاصة لرسالة 

 .التسجٌل اوٌحق له( 4.36مواد )  5والمعدل التراكمً لمتوسط  م4864 أكتوبردورة  الحاسباتوعلوم بقسم هندسة 

 "إستراتٌجٌة تخصٌص الموارد فً الحوسبة الضبابٌة "            -:فً موضوع 

" Resource Allocation Strategy in Fog Computing " 

  -تحت إشراف :

 جامعة شمس - كلٌة الهندسة–الحاسبات  مبقسأستاذ  أٌمن محمد بهاء الدٌن/ أ.د 6

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

 المذكورة. ةبالموافقة علً التسجٌل للطالب م68/64/4866بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 المذكورة. ةالتسجٌل للطالبب لجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسمتوصً ال -القـــرار :

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

بشةأن الموافقةة علةً تسةجٌل خطةة م الحاسةبات علةود/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-4)
فةً العلةوم الهندسةٌة بقسةةم  الماجسةتٌرلدرجةة  ةالمقٌةد -والء علةى محمةد خلٌةةل  / ة للمهندسة الماجسةتٌرالبحةث الخاصةة لرسةالة 

 .التسجٌل اوٌحق له( 8.66مواد )  5والمعدل التراكمً لمتوسط  م4865 أكتوبردورة  وعلوم الحاسباتهندسة 

 "تحسٌن بٌئة عمل المعالجة الموزعة لتحلٌل البٌانات الضخمة "            -:فً موضوع 

" Improving Distributed Processing Framework for Big Data Analysis" 

  -تحت إشراف :
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 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة  مساعد بقسمأستاذ  جمال محروس عطٌة/ د 6

 جامعة المنوفٌة -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة د/ هناء أبو العنٌن تركً  4

 المذكورة. ةبالموافقة علً التسجٌل للطالب م68/64/4866بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 المذكورة. ةلتسجٌل للطالباب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

أ.د/  مةن بشةأن الطلةب المقةدم وعلةوم الحاسةباتد/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة 8( بخصوص الخطاب الوارد مةن السةٌد أ4-4)  

بالموافقةة نورا جمعة شرف الدٌن / بالمهندسةلجنة اإلشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة  أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره عن 

 على تغٌٌر عنوان الرسالة.  

"استخدام المتحكمات المتعددة فً تنفٌذ األنظمة ذات الزمن الحقٌقً "                      -من :  

"Hardware Implementation for Real-time Systems Using Multi-Microcontrollers ”   

   

"تقٌٌم كفاءة خوارزمٌات استخلص صور قزحٌة العٌن"                            -إلى :  

" Performance Evaluation of Quality Assessment Techniques for Iris Segmentation  “ 

  -: تحت إشراف  

جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة وعلوم الحاسبات بقسم هندسة  أستاذ ن السٌد أحمد السٌد عمٌرهأٌم/ أ.د 6  

جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة وعلوم الحاسبات بقسم هندسة مدرس  د/ صلح الدٌن شعبان عٌسى 4  

لموافقة علةى تغٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر هةذا التغٌٌةر با م68/64/4866المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 تغٌراا جوهرٌاا.

 بعدم الموافقة لحٌن استكمال األوراق الخاصة بمراجعة عنوان الرسالة الجدٌد من مكتبة الجامعة.توصً اللجنة  -: القـــرار

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

أ.د/ بشةأن الطلةب المقةدم مةن  وعلةوم الحاسةباتد/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة 8( بخصوص الخطاب الوارد مةن السةٌد أ6-4)  

راهٌم الةةدٌب  هنةةاء إبةةراهٌم إبةة/ بالمهندسةةةاإلشةةراف علةةى رسةةالة الماجسةةتٌر الخاصةةة أٌمةةن السةةٌد أحمةةد السةةٌد عمٌةةره عةةن لجنةةة 

 بالموافقة على تغٌٌر عنوان الرسالة.  

"تقلٌل الطاقة المستهلكة فً الحوسبة السحابٌة "                      -من :  

"Minimizing Power Consumption in Cloud Computing  ”      

"وحاملة سٌرنهج جدٌد لتنبؤ بالعلقات بٌن بروتٌنات الف"                            -إلى :  
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" A New Prediction Approach For Virus-Host Proteins Interactions “ 

  -: تحت إشراف  

جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة وعلوم الحاسبات بقسم هندسة  أستاذ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره/ أ.د 6  

جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة علوم الحاسبات وبقسم هندسة أستاذ مساعد  د / جمال محروس على عطٌة 4  

بالموافقة علةى تغٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر هةذا التغٌٌةر  م68/64/4866المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 تغٌراا جوهرٌاا.

 وان الرسالة الجدٌد من مكتبة الجامعة.بعدم الموافقة لحٌن استكمال األوراق الخاصة بمراجعة عنتوصً اللجنة  -: القـــرار

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

لمقدم من بشأن الطلب ا وعلوم الحاسباتد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-4)

هناء إبراهٌم / ةالماجستٌر الخاصة بالمهندسعن لجنة اإلشراف علً رسالة  أ.د/ أٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره

إلً لجنة المدرس  بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  – هناء أبو العنٌن تركً/  الدكتور مبإضافة اسإبراهٌم الدٌب 

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

جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة وعلوم الحاسبات بقسم هندسة  أستاذ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره/ أ.د 6  

وفٌةجامعة المن -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة وعلوم الحاسبات بقسم هندسة أستاذ مساعد    د/ جمال محروس علً عطٌة 4  

جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة وعلوم الحاسبات بقسم هندسة مدرس    د/ هناء أبو العنٌن تركً 8  

وذلةك  إضةافة سةٌادتها علةً لجنةة اإلشةراف بالموافقةة علةى م68/64/4866المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8اتهإلً مجهودات سٌادالجدٌد  البحثنظرا لحاجة موضوع 

وذلةك نظةرا لحاجةة  بإضةافة سةٌادتها علةً لجنةة اإلشةراف توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 8اإلً مجهودات سٌادتهالجدٌد  البحثموضوع 

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

الطلةب المقةدم مةن لجنةة   بشةانهندسة وعلةوم الحاسةبات  د/ رئٌس مجلس قسم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-4) 
الفلسةفة فةً  رالمدرس المساعد بالقسةم والمسةجلة لدرجةة دكتةو -اإلشراف الخاصة بالمهندسة/ عبٌر عبد العزٌز عشرة

  العلوم الهندسٌة. 

 

 " تنفٌذ آلٌات الحوسبة باستخدام الحمض النووي "          فً موضوع :            

"Computing Machine Implementation Using DNA” 

-بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة:  
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  )خارجً( هرةمساعد بمعهد الهندسة الوراثٌة الزراعٌة بالقا أستاذ سامح السٌد إبراهٌم حسنٌن د/ 8أ 6

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )من خارج القسم(                       طه السٌد طها.د/  4

 أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ) من داخل القسم (                       جمال محروس عطٌةد/  8

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

 أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم ) من خارج القسم(                      ًد./محمد أبو زٌد البر وان 6

هندسة م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للم68/64/4866وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.

بتشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة المذكورة بنفس  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار

 التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلةةب المقةةدم مةةن   بشةةانهندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات  د/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم8بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 3-4)
متحان للفصل الدراسةً الثةانً حٌةث أنهةا مقٌةدة بةدورة المهندسة/ فاطمة ممدوح صادق زاٌد لقبول عذر عن دخولها اال

م وذلةك نظةراا لظةروف مرضةها وذلةك بةأثر 4865/4866م فرقة ثانٌة دبلوم حاسبات عن العام الجةامعً 4868أكتوبر 
  رجعً. 

   .م بالموافقة على قبول العذر المقدم من الطالبة68/64/4866وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 بقبول العذر المقدم من الطالبة.  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: رارالقـــ

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

 تحكمموضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة وال:     رابعا

الطلةب المقةدم  بشةانهندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والةتحكم د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-4)

م  4868من السادة المشرفٌن علةى الطالبةة/ هةاجر عةلء شرشةر المسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم الهندسةٌة دورة أكتةوبر 

 لعام أول. والذي ٌطلبون فٌه الموافقة على المد

 على المد لعام أول للطالبة المذكورة. بالموافقة م68/64/4866المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 بالمد لعام أول للطالبة المذكورة. توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

الطلةب   بشةانهندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم   سةمد/ رئةٌس مجلةس ق8بخصوص الخطةاب الةوارد مةن السةٌد أ( 4-4) 
الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌة  روالمسجل لدرجة دكتو -المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس/ عمر أحمد شاهٌن

  م. 4868دورة أكتوبر 

 " تصمٌم حاكم غٌمً متقدم لألنظمة اللخطٌة "          فً موضوع :            

"Design of Advanced Fuzzy Controller for Nonlinear Systems” 
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-بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة:  

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم ) من داخل القسم (                      شرف  كمحمد مبرود/ 8أ 6

والرٌاضٌات الهندسٌة )من خارج القسم(                       ابقسم الفٌزٌقأستاذ متفرغ  سعٌد على الصٌرفًا.د/  4  

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم ) من داخل القسم (                      جمعة زكً الفارد/  8

جامعة عٌن شمس )خارجً( –أستاذ بكلٌة الهندسة  ا.د/ مصطفى محمود جمعة 4  

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم ) مشرف (                      أ.د /محمد عبد العظٌم البردٌنى 6

م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة 68/64/4866وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
م والسابق االشاره إلٌه.المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القس  

بتشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة المذكورة بنفس  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار

 التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلةب المقةدم  بشانهندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم   د/ رئٌس مجلس قسم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-4)

 ات العلٌا.السٌمنار المجمع واعتبار التخصص هو المعٌار األول فً أعمال الدراس ءمن السٌد الدكتور/ سمٌر بدوى بشأن إلغا

م بةةأن ٌكةةون القسةةم هةةو جهةةة االختصةةاص الوحٌةةدة فةةً 68/64/4866وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 

حساب النقاط لما تم نشره والمطلوب لعمل سٌمنار نهائً وكةذلك تحدٌةد موعةد عمةل السةٌمنار النهةائً والةدعوة لةه فةً 

 جمٌع أقسام الكلٌة.

قرارات مجالس أقسام )اتصاالت  باقًبجلستها القادمة لحٌن ورود  اء الموضوع للجنة الدراسات العلٌبإرجاتوصً اللجنة  -: القـــرار

 القسم العام ( بخصوص هذا الشأن.  –حاسبات  –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسةموضوعات قسم   :   خامسا

الطلةب المقةدم مةن   بشةانالفٌزٌقةا والرٌاضةٌات الهندسةٌة   د/ رئٌس مجلس قسةم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-4)
 رالمةدرس المسةاعد بالقسةم والمسةجلة لدرجةة دكتةو -لجنة اإلشراف الخاصة بالمهنةدس/ علةً محمةد لطفةً علةً قنةدٌل

  العلوم األساسٌة الهندسٌة.  الفلسفة فً

 

 " التحلٌل والتحكم فً األنظمة الهندسٌة االهتزازٌة "          فً موضوع :            

"Analysis and Control of Vibrational Engineering Systems” 

-بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة:  

  قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة )من داخل القسم ( -الرٌاضٌات المتفرغ أستاذ سعٌد علً السٌد الصرفً  د/ 8أ 6



 

 

 

 

 
 ـة المـنوفـٌةامعـــج              

 كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف
 مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering-Menouf 

Vice Dean’s Office 

Of Postgraduate Studies and Research 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

 48964  كترونٌة، منوفإلسة ادكلٌة الهن 8558665/843فاكس:8556663/843ت:  
Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952  

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

 

قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة )من داخل القسم(                       -أستاذ مساعد الرٌاضٌات حسن محمد عبد الحافظد/  4  

ٌة والتحكم ) من خارج القسم (                      الصناع تأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌا محمد مبروك شرفد/ أ. 8  

كلٌة العلوم )بنٌن( جامعة األزهر )خارجً( –قسم الرٌاضٌات –أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ  ا.د/ عبد الوهاب عباس رجب 4  

                   قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة ) مشرف(   –أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ  أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 6

م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس 68/64/4866وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.

نة امتحان شامل للمهندس المذكورة بةنفس بتشكٌل لج توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار

 التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تشةكٌل  علةى الموافقةة بشةان الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسةٌة مد/ رئٌس مجلس قس8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-4)
المةدرس السةاعد -لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهنةدس/ ناصةر عبةد الحمٌةد عبةد الفضةٌل سةعٌد و المناقشة الفحصلجنة 

  بالقسم والمسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة. 

 ل والتحكم فً النظم الدٌنامٌكٌة المهتزة""التحلٌ            فً موضوع :    

"Analysis and Control of Vibratory Dynamical Systems ” 

-تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة:  

  جامعة الزقازٌق )خارجً(-كلٌة العلوم –الرٌاضٌات بقسم الرٌاضٌات  أستاذ ٌاسر عبد العزٌز عامر د/8أ 6

  قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة )من داخل القسم ( -الرٌاضٌات المتفرغ أستاذ لصرفًسعٌد علً السٌد ا ا.د/ 4

  قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة )مشرف ( -االهتزازات المتفرغ أستاذ مصطفى حسن محمد عٌسىد/ ا. 8

  ندسٌة )مشرف(قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات اله -الرٌاضٌات المتفرغ أستاذ د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 8

م بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص والمناقشةةة 68/64/4866وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ  
 للمهندس المذكور.

 بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور. توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
 

 

 عمالما ٌستجد من أ: سادساا 

بالكلٌة والمتضمنة خطاب اإلدارة العامة للدراسات العلٌةا والبحةوث  خصوص المذكرة المقدمة من إدارة الدراسات العلٌاب

دكتةةةوراه ( للعةةةام الجةةةامعً  –ماجسةةةتٌر  –م) دبلةةةوم 4863لموافةةةاتهم بمواعٌةةةد التقةةةدم للقٌةةةد بةةةدورة ٌنةةةاٌر بالجامعةةةة 

 إلعلن عنها على موقع الجامعة.م حتى ٌتسنى لهم عمل اللزم نحو ا4866/4863
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م 88/6/4863حتةى  66/6/4863م فةً الفتةرة مةن 4863وترى اإلدارة عرض موضوع فتح باب القٌد لةدورة ٌنةاٌر 

 على لجنة الدراسات العلٌا.

حتةةةى  66/6/4863م فةةةً الفتةةةرة مةةةن 4863فةةةتح بةةةاب القٌةةةد لةةةدورة ٌنةةةاٌر توصةةةً اللجنةةةة بالموافقةةةة علةةةً  -القــةةةـرار :

 لمجلس الكلٌة بجلسته القادمة. عم وٌرفع الموضو88/6/4863

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

  

 ظهرا" الثانٌة عشر"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة 

 

 

 وكٌل الكلٌة                                                                                      

 للدراسات العلٌا والبحوث                                                                 

 

  د/ سناء محمود الربٌعً(8)أ                                                              

 

 


