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8 م4869 ربسبتم ( عن شهر6رقم ) االولى الجلسةمحضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا "   

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌا  العاشرة الساعةم وفً تمام  9/4869/ 44 الموافق الثالثاء إنه فً ٌوم -

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها وبحضورمنً محمد صبري شقٌر برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/ 

-من السادة األعضاء : كالا   

 عضوا  طه السٌد طهد/ 8أ 6

 عضوا حمدي علً أحمد عوضد/ 8أ 4

 عضوا رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانًد/ أ. 8

 عضوا أسامه فوزي زهراند/  4

 عضوا د/ محمد عبده محمد بربار 6

 عضوا "كادر عام "  صالح محمد ٌونس السٌد/ 5

 سكرتٌر اللجنة والء نور الدٌن كامل البنا/ ةالسٌد 6

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

                                                                                                                            -وهً كاآلتً :
  

  المصـادقــاتأوال : 

 م.44/9/4869رٌخ ( المنعقدة بتااالولىالمصادقة علً محضر الجلسة السابقة ) 

 قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  موضوعاتثانٌا : 

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

 العلوم فًدكتور الفلسفة درجة  –غازيرانٌا احمد سالمة  /ة علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة الهندسٌة  

 "تقنٌات معالجة االشارات لكشف االختراق فً شبكات الحاسب "       -فً موضوع:

“Signal Processing Techniques for Network Intrusion Detection ” 

ة بالموافقة علً منح المهندس48/9/4869والممتد حتى  م66/9/4869دة بتارٌخ المنعقوقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةفً  دكتور الفلسفةدرجة  ةالمذكور
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العلةوم فةً  الفلسةفةدكتةور درجةة  ةالمذكورة المهندس جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:
 .الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

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

 العلوم فًالماجستٌر درجة  –صفاء محمد عبد السالم الجزار /ة علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة الهندسٌة  

 "الصوتٌة الرقمٌة  تمات المائٌة لشإشارااضافة العال "             -فً موضوع:

“Digital Speech watermarking” 

ة بالموافقة  علً منح المهندس48/9/4869والممتد حتى  م66/9/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةفً  الماجستٌردرجة  ةالمذكور

العلوم فً  الماجستٌردرجة  ةالمذكورة منح المهندسب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

 . الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

الطلب بشان    هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8-6)

فً العلوم  الماجستٌرلدرجة المسجلة  –شٌماء على محمد على / ةالمقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس

 الهندسٌة.  

 " تقنٌات مقترحة لتسلٌم الطٌف فً شبكات الرادٌو اإلدراكٌة"                : فً موضوع

“Proposed Techniques for Spectrum Handoff in Cognitive Radio Networks” 

 -من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة 

 (.خارجً) ة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري ببور سعٌدباألكادٌمٌة العربٌ أستاذ عبد المنعم عبد الباري ناصر/  د.أ 6

 )مشرف( أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  معوض إبراهٌم معوض/  د.أ 4

 )داخلً( لٌة الهندسة اإللكترونٌةأستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بك  السمٌع عبد السٌد فتحً/  د.أ 8

    )مشرف( أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  شقٌر محمد صبري منى/  د.أ 4

بالموافقة على تشكٌل لجنة   م48/9/4869والممتد حتً  م66/9/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ

.إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور ةللمهندس ناقشةوالم الفحص  

بةنفس  ةالمةذكور ةللمهندسة والمناقشة الفحصتشكٌل لجنة ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 إلٌه اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 



 

 

 

 

 
 امعــة المـنوفـٌةــج              

 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 : Shokair_1999@hotmail.com                        Prof :Mona Shokair  
Mobile : 01000249437-01225039392   

 

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

الطلب بشان    هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-6)

فً  دكتور الفلسفةلدرجة المسجلة  –مً عبد العظٌم ابراهٌم ابو الحسن/ ةالخاصة بالمهندسالمقدم من لجنة اإلشراف 

 العلوم الهندسٌة.  

 " مصفوفة الهوائً ذات النطاق الترددي العرٌض لتطبٌقات رادار الفتحة البنائٌة"    : فً موضوع

“Wideband Antenna Array for Synthetic Aperture Radar Applications ” 

 -من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة 

 (.خارجً) جامعة المنصورة-متفرغ بكلٌة الهندسة أستاذ حمدي احمد المٌقاتً/  د.أ 6

 ةجامعةة المنوفٌة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةة بكلٌةة الهندسةة اإللكترونٌةة  كمال حسن عوض هللا/  د.أ 4
 )مشرف(

جامعةة  -أستاذ متفرغ )مساعد( بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌةة الهندسةة اإللكترونٌةة  د/ عبد العزٌز طه شلبً 8
 )داخلً( المنوفٌة

بالموافقة على تشكٌل لجنة   م48/9/4869والممتد حتً  م66/9/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ

.إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور ةللمهندس لمناقشةوا الفحص  

بةنفس  ةالمةذكور ةللمهندسة والمناقشة الفحصتشكٌل لجنة ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 إلٌه اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

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

الطلةب بشةان    هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس قسةم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ6-6) 

لدرجة دكتور الفلسةفة فةً العلةوم  ةالمسجل - بٌنًزٌنب محمد السٌد الشر/ ةالخاصة بالمهندس المقدم من لجنة اإلشراف

 .   الهندسٌة

 "تخفٌض التشوٌش على اشارات المخ المرسلة خالل شبكات االتصاالت الالسلكٌة "        فً موضوع :

"Denoising of EEG Signals Transmitted on Wireless Communication Networks"          
                

 -بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة:

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ) داخلً(.  الدكانً محمد إبراهٌم/ د.أ 6

)من خارج القسم(   صبٌح ابراهٌم العظٌم عبد/  د.أ 4 حكموالت الصناعٌة نٌاتااللكترو هندسة بقسم متفرغ أستاذ  

جامعة القاهرة )خارجً(. –بكلٌة الهندسة  أستاذ  فهمً حسن على ٌاسمٌن/  د.أ 8  

 أستاذ متفرغ)مساعد(بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ) داخلً(. بهنسً ابراهٌم أحمد/  د 4

ونٌات واالتصاالت الكهربٌة ) مشرف(.أستاذ متفرغ)مساعد(بقسم هندسة االلكتر د/ عادل شاكر الفٌشاوي 6  
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بالموافقة على تشكٌل لجنة   م48/9/4869والممتد حتً  م66/9/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ
إلٌه. اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور ةامتحان شامل للمهندس  

بةنفس  ةالمذكور ةامتحان شامل للمهندس تشكٌل لجنةب جاء بتوصٌة مجلس القسم ة علً ماتوصً اللجنة بالموافق -: القـــرار

 إلٌه. اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

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

تقرٌةر بشةان    هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئةٌس مجلةس قسةم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ5-6)

لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم  ةالمسةجل –سامٌة عبد المنعم عمر قابةل /  الخاص بالمهندسة لجنة االمتحان الشامل

 -وشكلت اللجنة من: الهندسٌة

 
 )خارجً) شمس عٌن جامعة – الهندسة بكلٌة استاذ أنٌس رفعت وجدي/ د8أ 6

               م(القس خارج من)  والتحكم الصناعٌة اإللكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ البردٌنً عبدالعظٌم محمد/ د.أ 4
        

 )            القسم داخل من)  ةالكهربٌ واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ محمود ابراهٌم العزٌز عبد/ د.أ 8
        

  )مشرف)  الكهربٌة واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ معوض ابراهٌم معوض/ د.أ 4

  )القسم داخل من) الكهربٌة واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة بقسم مساعد أستاذ زهران فوزي أسامة/ د 6

بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة   م48/9/4869والممتد حتً  م66/9/4869دة بتارٌخوقد أوصى المجلس بجلسته المنعق

ة.االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكور  

بالموافقةة علةى مةا جةاء بتقرٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل باجتٌةاز  بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة باعتماد ما جاء  -: القـــرار

 .ةالمذكورونجاح المهندسة 

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

تقرٌةر بشةان    هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئةٌس مجلةس قسةم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ6-6)

لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم  ةالمسةجل –منةى مجةدم محمةود بةدوم /  الخةاص بالمهندسةة لجنة االمتحةان الشةامل

 -وشكلت اللجنة من: الهندسٌة

)من داخل القسم(   متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةذ استا كمال حسن عوض هللا د/8أ 6  

(                      خارجً) جامعة االسكندرٌة-لهندسةا متفرغ بكلٌهأستاذ  أ.د/سعٌد السٌد اسماعٌل الخامً 4  

(                      شرف) م هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بقسم متفرغ أستاذ / صابر حلمى زٌن الدٌنأ.د 8  

(                     من خارج القسم) والرٌاضٌات الهندسٌة االفٌزٌق قسممتفرغ ب أستاذ  مجدم محمد كامل ٌوسف/أ.د 4  

)من داخل القسم(  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بقسم متفرغ )أستاذ مساعد ( أستاذ عبد العزٌز طه شلبًد/  6
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ٌر لجنة بالموافقة على ما جاء بتقر  م48/9/4869والممتد حتً  م66/9/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ

ة.االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكور  

بالموافقةة علةى مةا جةاء بتقرٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل باجتٌةاز  بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة باعتماد ما جاء  -: القـــرار

 .ةونجاح المهندسة المذكور

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

تقرٌةر بشةان    هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئةٌس مجلةس قسةم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ3-6)
فة فةةً العلةةوم لدرجةةة دكتةور الفلسةة ةالمسةةجل –امٌةةرة عبةةد المةنعم محمةةود /  الخةاص بالمهندسةةة لجنةة االمتحةةان الشةةامل

 -وشكلت اللجنة من: الهندسٌة
 

)من داخل القسم( هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بقسم متفرغ  أستاذ محمد محمد عبد السالم نصار د/8أ 6  

جامعة االسكندرٌة )خارجً( -متفرغ بكلٌة الهندسة أستاذ أ.د/سعٌد السٌد اسماعٌل الخامً 4  

(                      شرف) م هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة متفرغ بقسمأستاذ  ٌعً/ السٌد محمود الربأ.د 8  

  من خارج القسم()  اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم هندسة بقسماستاذ متفرغ        مجدم عبد الستار قطب/ أ.د 4

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

                      

بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة   م48/9/4869والممتد حتً  م66/9/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ

ة.االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكور  

بالموافقةة علةى مةا جةاء بتقرٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل باجتٌةاز  بتوصٌة مجلس القسملجنة باعتماد ما جاء توصً ال -: القـــرار

 .ةونجاح المهندسة المذكور

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

 تقرٌةر  بشةان  الكهربٌةة واالتصةاالت اإللكترونٌةات هندسةة قسةم مجلةس رئةٌس/ د8أ السةٌد مةن الوارد ابالخط بخصوص( 9-6)

 الهندسةٌة العلةوم فةً الفلسةفة دكتةور لدرجةة المسةجل – طةارق ابةراهٌم حوٌةل محمةد/  بالمهنةدس الخاص الشامل االمتحان لجنة

 -:من اللجنة وشكلت

(  خارجً)ذ باألكادٌمٌة العربٌة للنقل البحري فرع اإلسكندرٌة أستا رشدي أبو العزاٌم عبد الرسول د/8أ 6  

(                  من داخل القسم) هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بقسم أستاذ أ.د/ منً محمد صبري شقٌر 4  

                 (  من خارج القسم) هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بقسم أستاذ / حمدي علً عوضأ.د 8

(                 مشرف) هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  مساعد بقسم أستاذ أسامة فوزي زهران /د 4  

)من داخل القسم(  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة متفرغ )أستاذ مساعد( بقسم أستاذ عبد العزٌز طه شلبًد/  6  

بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة   م48/9/4869والممتد حتً  م66/9/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته

.االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور  
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ن الشةامل باجتٌةاز بالموافقةة علةى مةا جةاء بتقرٌةر لجنةة االمتحةا بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة باعتماد ما جاء  -: القـــرار

 .المذكورندس ونجاح المه

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

بشةأن الطلةب د/ رئٌس مجلس  قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (68-6)

ة/ نٌفةٌن حامةد عةزت الخاصةة بالمهندسة عن لجنة اإلشراف علً رسالة الماجسةتٌر -–د/ عادل شاكر الفٌشاوي  المقدم من السٌد

لتصةبح لجنةة حسن بإضافة اسم د / ولٌد فؤاد جابر الشافعً إلً لجنة اإلشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث إلً مجهوداته 

  -اإلشراف كالتالً :

متفرغ)مساعد(بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةأستاذ  د/ عادل شاكر الفٌشاوي 6  

                  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة مدرس بقسم ولٌد فؤاد جابر الشافعً /د 4

إضةافة اسةم  بالموافقةة علةى  م48/9/4869والممتةد حتةً  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسةته

 وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته. الى لجنة اإلشراف سٌادته

وذلةك نظةرا  إضةافة اسةم سةٌادته الةى لجنةة اإلشةرافب جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم توصً اللجنةة بالموافقةة علةً مةا -القـــرار :

 لحاجة موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته.

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

بشةأن الطلةب د/ رئٌس مجلس  قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (66-6)

ة/ رانةدا علةى عبةد الباسةط الخاصةة بالمهندسة عةن لجنةة اإلشةراف علةً رسةالة الةدكتوراه -–المقدم من السٌد أ.د/ طه السٌد طةه 

لتصةبح لجنةة بإضافة اسةم د / ولٌةد فةؤاد جةابر الشةافعً إلةً لجنةة اإلشةراف وذلةك نظةرا لحاجةة موضةوع البحةث إلةً مجهوداتةه 

  -اإلشراف كالتالً :

                   هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  متفرغ بقسم أستاذ أ.د/ طه السٌد طه 6

 أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة   السمٌع عبد السٌد فتحً/  د.أ 4

                  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة مدرس بقسم ولٌد فؤاد جابر الشافعً /د 8

إضةافة اسةم  بالموافقةة علةى  م48/9/4869والممتةد حتةً  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسةته

 وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته. سٌادته الى لجنة اإلشراف

وذلةك نظةرا  إضةافة اسةم سةٌادته الةى لجنةة اإلشةرافب جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم توصً اللجنةة بالموافقةة علةً مةا -القـــرار :

 لحاجة موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته.

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

الطلةب  نبشةأ هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئةٌس مجلةس قسةم 8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 64-6)

اإللكترونٌةات بقسم هندسةة  المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة –المقصود سٌد أحمد عبد لالمقدم من الطالبة/ هند عاد
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م و 4863/4869م  بالموافقة على اٌقةاف قٌةدها بالدراسةات العلٌةا عةن العةام الجةامعً 4866دورة اكتوبر واالتصاالت الكهربٌة

 ذلك نظراا لظروف مرض والدتها.

علةةً اٌقةاف قٌةةد الطالبةةة بالموافقةةة 48/9/4869والممتةةد حتةى  م66/9/4869المنعقةةدة بتةارٌخ  بجلسةةتهقةد أوصةةً المجلةس 

 المذكورة وذلك نظراا لظروف والدتها الصحٌة.

ذلةك نظةراا لظةروف والةدتها قٌةد الطالبةة المةذكورة و إٌقةافب جاء بتوصٌة مجلةس القسةم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 الصحٌة.

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

الطالةب/  نبشةأ هندسة اإللكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 68-6) 

 اإللكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةةبقسم هندسة  فً العلوم الهندسٌة المسجل لدرجة دكتور الفلسفة –حسام محمد همام عبد هللا 

 م. 88/9/4869م  النتهاء مدة دراسته فً 4866دورة اكتوبر

علةً المةد للطالةب  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 دة المشرفٌن.المذكور لمدة عام رابع بناءا على رأم السا

بنةاءا علةى رأم  المةد للطالةب المةذكور لمةدة عةام رابةعب جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

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

الطالةب/  نبشةأ هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 64-6)

اإللكترونٌةات واالتصةاالت بقسةم هندسةة  المسجل لدرجة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌة –اٌهاب صالح الدٌن محمد هاشم  

 م. 88/9/4869نتهاء مدة دراسته فً م  ال4889دورة اكتوبر الكهربٌة

علةً المةد للطالةب  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 المذكور لمدة عام سادس بناءا على رأم السادة المشرفٌن.

بنةاءا علةى رأم  سةادسلطالب المذكور لمةدة عةام المد لب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

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

الطالبةة/  نبشةأ االتصةاالت الكهربٌةةهندسةة اإللكترونٌةات ود/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 66-6)

 اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةةبقسم هندسة  المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة –فاطمة السٌد على ابراهٌم 

 م. 88/9/4869م  النتهاء مدة دراستها فً 4868دورة اكتوبر

المةد للطالبةة علةً  بالموافقةةم 48/9/4869لممتةد حتةى وا م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 بناءا على رأم السادة المشرفٌن. انالمذكورة لمدة عام ث
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بنةاءا علةى رأم  ثةانلمةدة عةام  ةالمةذكور ةالمةد للطالبةب جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

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

الطالبةة/  نبشةأ هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 65-6)

اإللكترونٌةةات واالتصةةاالت بقسةةم هندسةةة  ة فةةً العلةةوم الهندسةةٌةالمسةةجلة لدرجةةة دكتةةور الفلسةةف –فاطمةةة جةةالل مصةةطفى حشةةاد 

 م. 88/9/4869م  النتهاء مدة دراستها فً 4868دورة اكتوبر الكهربٌة

علةً المةد للطالبةة  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 لسادة المشرفٌن.المذكورة لمدة عام ثان بناءا على رأم ا

بنةاءا علةى رأم  ثةانلمةدة عةام  ةالمةذكور ةالمةد للطالبةب جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

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

الطالبةة/  نبشةأ هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 66-6)

اإللكترونٌةات واالتصةاالت بقسةم هندسةة  المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فةً العلةوم الهندسةٌة –فاطمة محمد عارف محمود السٌد

 م. 88/9/4869م  النتهاء مدة دراستها فً 4864دورة اكتوبر الكهربٌة

علةً المةد للطالبةة  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 المذكورة لمدة عام ثالث بناءا على رأم السادة المشرفٌن.

بنةاءا علةى رأم  ثالةثلمةدة عةام  ةالمةذكور ةالمةد للطالبةب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

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

الطالبةة/  نبشةأ كترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةهندسةة اإللد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 63-6)

 اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةبقسم هندسةة  المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة –اٌمان جابر زهران الشٌخ

 م. 88/9/4869م  النتهاء مدة دراستها فً 4864دورة اكتوبر

علةً المةد للطالبةة  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 المذكورة لمدة عام ثالث بناءا على رأم السادة المشرفٌن.

بنةاءا علةى رأم  ثالةثلمةدة عةام  ةالمةذكور ةالمةد للطالبةب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

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

الطالبةة/  نبشةأ هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 69-6)

اإللكترونٌةات واالتصةاالت بقسةم هندسةة  جةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌةالمسةجلة لدر –امٌرة عبد المةنعم محمةود علةى 

 م. 88/9/4869م  النتهاء مدة دراستها فً 4864دورة اكتوبر الكهربٌة
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علةً المةد للطالبةة  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 بناءا على رأم السادة المشرفٌن.المذكورة لمدة عام اول 

بنةاءا علةى رأم  اوللمةدة عةام  ةالمةذكور ةالمةد للطالبةب جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

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

الطالبةة/  نبشةأ هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 48-6)

اإللكترونٌةات واالتصةاالت بقسم هندسة  المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة –مً عبد العظٌم ابراهٌم ابو الحسن 

 م. 88/9/4869م  النتهاء مدة دراستها فً 4864دورة اكتوبر ربٌةالكه

علةً المةد للطالبةة  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 المذكورة لمدة عام اول بناءا على رأم السادة المشرفٌن.

بنةاءا علةى رأم  اول لمةدة عةام ةالمةذكور ةالمةد للطالبةب ء بتوصةٌة مجلةس القسةمجا توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

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

الطالبةة/  نبشةأ هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةجلس قسم د/ رئٌس م8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 46-6)

 اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةبقسةم هندسةة  المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسةٌة –هدٌل عادل محمد عطٌة 

 م. 88/9/4869م  النتهاء مدة دراستها فً 4864دورة اكتوبر

علةً المةد للطالبةة  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869قةدة بتةارٌخ المنع بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 المذكورة لمدة عام اول بناءا على رأم السادة المشرفٌن.

بنةاءا علةى رأم  اوللمةدة عةام  ةالمةذكور ةالمةد للطالبةب جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

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

الطالبةة/  نبشةأ هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 44-6)

اإللكترونٌةةات واالتصةةاالت بقسةةم هندسةةة  المسةةجلة لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً العلةةوم الهندسةةٌة –د امنٌةةة محمةةود ابةةو السةةعود محمةة

 م. 88/9/4869م  النتهاء مدة دراستها فً 4868دورة اكتوبر الكهربٌة

علةً المةد للطالبةة  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 دة عام اول بناءا على رأم السادة المشرفٌن.المذكورة لم

بنةاءا علةى رأم  اوللمةدة عةام  ةالمةذكور ةالمةد للطالبةب جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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الطالبةة/  نبشةأ هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 48-6)

 اإللكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةةبقسم هندسة  المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة  فً العلوم الهندسٌة –رانٌا احمد سالمة غازي 

 م. 88/9/4869م  النتهاء مدة دراستها فً 4868دورة اكتوبر

علةً المةد للطالبةة  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 المذكورة لمدة عام اول بناءا على رأم السادة المشرفٌن.

بنةاءا علةى رأم  اوللمةدة عةام  ةالمةذكور ةالمةد للطالبةب جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم ً اللجنة بالموافقة علً ماتوص -القـــرار :

 السادة المشرفٌن.

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

د/ رئةةٌس مجلةةس  قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات واالتصةةاالت الكهربٌةةة  8الةةوارد مةةن السةةٌد أ بخصةةوص الخطةةاب (44-6)

المةدرس المسةاعد بالقسةم بشةأن دراسةة مقةرر " -سةعٌد عبةد الحمٌةد السةٌد أبةو خضةرة   بشةأن الطلةب المقةدم مةن المهنةدس /

 -4869فصل الدراسً األول للعام الجةامعً " خالل الEEC716 –الطرق العددٌة المتقدمة للهوائٌات والموجات المتناهٌة القصر 

 م .4848

 م ولم ٌتمكن من دخول االمتحان لعذر طبى . 4869-4863العام  الجامعً الماضً   ًحٌث إنه كان مسجل لهذا المقرر ف

المهنةدس  لتسةجٌ علةً بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقدة بتةارٌخ  بجلستهوقد أوصً المجلس 

" خالل الفصل الدراسةً األول للعةام EEC716 –كور لمقرر " الطرق العددٌة المتقدمة للهوائٌات والموجات المتناهٌة القصر المذ

 م .4848 -4869الجامعً 

المهندس المذكور لمقرر " الطرق العددٌة المتقدمة  لتسجٌب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 م .4848 -4869ول للعام الجامعً " خالل الفصل الدراسً األEEC716 –ئٌات والموجات المتناهٌة القصر للهوا

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

رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشةأن  د/8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (46-6) 

م للعةةةام الجةةةامعً 4869العلٌةةةا دورة اكتةةةوبر  تالموافقةةةة علةةةً قبةةةول قٌةةةد الطةةةالب الجةةةدد المتقةةةدمٌن للقٌةةةد بالدارسةةةا

 تمهٌدي ماجستٌر( –م للدرجات العلمٌة التالٌة ) تمهٌدي دكتوراه 4869/4848

 أولهم م/ رانٌا عبد المرضى احمد عبد العزٌز        وآخرهم م/ منى ابو بكر حافظ فودة.  )تمهٌدي دكتوراه(    :     

 )تمهٌدي ماجستٌر(   : أولهم م/ محمد احمد محمد اللٌثً     وآخرهم م/ امنٌة محمود ابو السعود محمد الشالل.

بالموافقةة علةى اسةتمارات القٌةد م 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقدة بتارٌخ  أوصى المجلس بجلسته وقد 

 م .4869/4848م  للعام الجامعً 4869تمهٌدي ماجستٌر( دورة اكتوبر  –وقبول الطالب لمرحلة ) تمهٌدي دكتوراه 

استمارات القٌد وقبةول الطةالب لمرحلةة ) تمهٌةدي  بالموافقة علً جاء بتوصٌة مجلس القسم ماباعتماد توصً اللجنة  -القـــرار :  

 م .4869/4848م  للعام الجامعً 4869تمهٌدي ماجستٌر( دورة اكتوبر  –راه دكتو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ثالثا:  موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات  

بشأن الموافقة علً ما جاء  وعلوم الحاسباترد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة بخصوص الخطاب الوا( 6-6)

تخصص  الهندسٌة العلوم فًالماجستٌر درجة  –أسماء سٌد محمد حسان /ة بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.وعلوم الحاسبات هندسة  

 "خدام الصور الحرارٌةتقنٌة الٌة لتقدٌر االزدحام باست "         -فً موضوع:

“Automated Decision for Crowd Estimation Using Thermal Images” 

ة بالموافقة علً منح المهندسم 48/9/4869والممتد حتى  م66/9/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . وعلوم الحاسباتالعلوم الهندسٌة تخصص هندسة فً  الماجستٌردرجة  ةالمذكور

العلوم فً  الماجستٌردرجة  ةالمذكورة منح المهندسب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

 . وعلوم الحاسباتالهندسٌة تخصص هندسة 

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

السةٌد الطلةب المقةدم مةن بشةان    هندسة وعلوم الحاسباتد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-6)
لدرجةة دكتةور  ةالمسةجل -دالٌةا محمةد عطةا هللا /  المشةرف الرئٌسةً علةً الطالبةة- أ.د/ أٌمن السٌد احمد السةٌد عمٌةرة 

 الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.  

 "استخدام تقنٌات التنقٌب عن البٌانات للتنبؤ بنتٌجة زرع الكلى"      ضوع :       فً مو

" Using Data Mining Techniques to Predict Kidney Transplantation Outcome"  

-بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة:  

(                   مشرف) جامعة المنوفٌة -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة–علوم الحاسبات هندسة و بقسم أستاذ / أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرةأ.د 6  

(                      خارجً) ةجامعة المنوفٌ –والمعلومات  تبكلٌة الحاسبا أستاذ أ.د/ حاتم محمد سٌد أحمد  4  

من خارج ) جامعة المنوفٌة -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة–تحكمهندسة اإللكترونٌات الصناعٌة وال بقسم أستاذ أحمد عوض على /حمديأ.د 8

(                      القسم  

)من داخل القسم(  جامعة المنوفٌة  -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة–هندسة وعلوم الحاسبات مساعد بقسم أستاذ د/ أحمد مصطفى المحالوي 4

  

  ()من داخل القسم جامعة المنوفٌة  -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة–سة وعلوم الحاسباتهند مساعد بقسم أستاذ نٌرمٌن عبد الوهاب حسند/  6

 

بالموافقة على تشكٌل لجنة م 48/9/4869والممتد حتى  م66/9/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ
إلٌه. رةاإلشابنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور ةامتحان شامل للمهندس  
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بةنفس  ةالمةذكور ةتشكٌل لجنة امتحان شةامل للمهندسةب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :
 إلٌه اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

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

الطلةب المقةدم مةن الطالةب/  نهندسة وعلةوم الحاسةبات بشةأد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-6) 
وعلةوم الحاسةةبات دورة أكتةةوبر بقسةم هندسةةة  المقٌةةد لدرجةة الماجسةةتٌر فةةً العلةوم الهندسةةٌة – حسةٌن مجةةدم محمةود عبةةد البةر

   م و ذلك نظراا لمرض والده.4869-4863بالموافقة على إٌقاف قٌده بالدراسات العلٌا  عن العام الجامعً   م4866

علةةً إٌقةةاف قٌةةد  بالموافقةةةم 48/9/4869والممتةةد حتةةى  م66/9/4869المنعقةةدة بتةةارٌخ  بجلسةةتهوقةةد أوصةةً المجلةةس 

 الطالب المذكور و ذلك نظراا لمرض والده.

 المذكور و ذلك نظراا لمرض والده.إٌقاف قٌد الطالب ب جاء بتوصٌة مجلس القسم نة بالموافقة علً ماتوصً اللج -القـــرار :

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

التقةارٌر السةنوٌة للسةادة   بشةانوعلةوم الحاسةبات د/ رئٌس مجلةس قسةم هندسةة 8لسٌد أبخصوص الخطاب الوارد من ا( 4-6) 

 المشرفٌن للطالب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه والتً توصى بالمد .

 هاولهم م/ احمد عبد العظٌم غزٌة        واخرهم م/ اسالم الشحات عمارة عطٌ

مةةا جةةاء  علةةً بالموافقةةةم 48/9/4869والممتةةد حتةةى  م66/9/4869المنعقةةدة بتةةارٌخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةً المجلةةس

  8بالتقارٌر السنوٌة من السادة المشرفٌن  

  .رٌر السنوٌة من السادة المشرفٌنما جاء بالتقا علً بالموافقة جاء بتوصٌة مجلس القسم ما اعتمادتوصً اللجنة ب -القـــرار :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
الطالبةة/ اسةماء سةٌد حسةان  نبشةأ هندسة وعلوم الحاسةباتد/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)

م  النتهةاء 4866رة اكتةوبروعلةوم الحاسةبات دوبقسةم هندسةة  المسجلة لدرجة الماجستٌر فةً العلةوم الهندسةٌة –محمد حسان  

 م. 88/9/4869مدة دراستها فً 

علةً المةد للطالبةة  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 المذكورة لمدة عام بناءا على رأم السادة المشرفٌن.

بنةاءا علةى رأم السةادة  المد للطالبة المذكورة لمدة عامب لس القسمجاء بتوصٌة مج توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 المشرفٌن.

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

علةوم الحاسةبات بشةأن الموافقةة علةةً د/ رئةٌس مجلةةس  قسةم هندسةة و8بخصةوص الخطةاب الةوارد مةن السةٌد أ (5-6)

م للةدرجات 4869/4848م للعام الجامعً 4869العلٌا دورة اكتوبر  تقبول قٌد الطالب الجدد المتقدمٌن للقٌد بالدارسا

 تمهٌدي ماجستٌر(. –العلمٌة التالٌة ) تمهٌدي دكتوراه 

                                م/ ثروت السٌد اسماعٌل عبد هللا          -6)تمهٌدي دكتوراه(:       

 )تمهٌدي ماجستٌر(:   اولهم  م/ شٌماء احمد محمد عبد الحمٌد  واخرهم م/ محمد مصطفى انور الشاذلً
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بالموافقة على استمارات القٌةد م 48/9/4869والممتد حتى  م66/9/4869المنعقدة بتارٌخ  أوصى المجلس بجلسته وقد

 م. 4869/4848م  للعام الجامعً 4869تمهٌدي ماجستٌر( دورة اكتوبر  –كتوراه وقبول الطالب لمرحلة ) تمهٌدي د

) مارات القٌةةد وقبةةول الطةةالب لمرحلةةةاسةةت بالموافقةةة علةةً جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم مةةاباعتمةةاد توصةةً اللجنةةة  -القــةةـرار :  
 .م4869/4848م  للعام الجامعً 4869تمهٌدي ماجستٌر( دورة اكتوبر  –تمهٌدي دكتوراه 

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

 موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم:     رابعا

بشأن الموافقة علً  إللكترونٌات الصناعٌة والتحكمهندسة ارئٌس مجلس  قسم أ.د/ بخصوص الخطاب الوارد من السٌد ( 6-6)

 الهندسٌة العلوم فًالماجستٌر درجة  –محمد الحسٌنً محمد الملٌجً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس/

.هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكمتخصص   

 "المعكوس التحكم االمثل فً البندول "                     -فً موضوع:

“Optimal Control of Inverted Pendulum” 

 بالموافقة علً منح المهندسم 48/9/4869والممتد حتى  م66/9/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكمالعلوم الهندسٌة تخصص فً  الماجستٌردرجة  لمذكورا

العلوم فً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندسب جاء بتوصٌة مجلس القسم الموافقة علً ماتوصً اللجنة ب -القرار:

 . وعلوم الحاسباتالهندسٌة تخصص هندسة 

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً 8لخطاب الوارد من السٌد أبخصوص ا( 4-6)

المقٌد لدرجة الماجستٌر فً العلوم  -تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر  للمهندس / عالم محمد عالم بٌومً

م والمعدل التراكمً النهائً)عدد النقاط والمتوسط ( 4866أكتوبر  الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة

.( وٌحق له التسجٌل8.6لمجموع نقاط ستة مواد  )   

 مساهمة التٌار لمتحوالت التٌار المستمر إلى التٌار المستمر المتوازٌة " م"تصمٌم حاك -:فً موضوع 

" Current-Sharing Controller Design for Parallel DC-DC Converters    " 

   -تحت إشراف :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الصناعٌة والتحكم االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ أ.د/ عبد العظٌم صبٌح إبراهٌم 6

 المنوفٌة جامعة -نٌةاإللكترو الهندسة بكلٌة الصناعٌة والتحكم االلكترونٌات هندسة بقسم مدرس د/ عصام نبٌل احمد عبد العزٌز 4

بالموافقة علً التسةجٌل للمهنةدس  م 48/9/4869والممتد حتى  م66/9/4869وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 المذكور.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 لجنةة تقرٌةر  بشةان  هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والةتحكمد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8-6)

 لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌةالمسةجل  -ٌاسةر أحمةد شةوقً الشةرٌفبالمهنةدس/  الخاص الشامل االمتحان

 -:من اللجنة وشكلت

(                 خارجً)جامعة المنصورة  -أستاذ بكلٌة الهندسة  فاٌز فهمً جمعه العرٌض /أ.د 6  

  (                 من داخل القسم)هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم  بقسم متفرغ أستاذ محمد مبروك شرف د/8أ 4

(                  من داخل القسم)هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم  بقسم متفرغ أستاذ / مجدي عبد الستار قطبأ.د 8  

(                  مشرف)هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم  بقسم متفرغ أستاذ بالل أحمد أبو ظالمد/ أ. 4  

(                  من خارج القسم) الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بقسم أستاذ أ.د/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً 6  

على ما جاء بتقرٌر بالموافقة  م 48/9/4869والممتد حتى م 66/9/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.باجتٌاز ونجاح الطالب المذكورلجنة االمتحان الشامل   

باجتٌةاز مةا جةاء بتقرٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل  بالموافقةة علةً جاء بتوصٌة مجلس القسةم ماتماد باعتوصً اللجنة  -: القـــرار

 ونجاح الطالب المذكور

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

الصناعٌة والتحكم بشأن الطلةب المقةدم د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات 8الوارد من السٌد أبخصوص الخطاب ( 4-6)

االستاذ المساعد بالقسم بشان رفع اسم سٌادته مةن لجنةة اإلشةراف  –من السٌد الدكتور/ محمد اسماعٌل عبد الرازق حسن كرار 

لتصةبح لجنةةة اإلشةةراف طٌةةف الجروانةً وذلةةك لظةروف خاصةةة / احمةةد حمةدي عبةةد اللالخاصةةة بالمهنةدسعلةً رسةةالة الماجسةتٌر 

  -كالتالً :

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الصناعٌة والتحكم االلكترونٌات هندسة بقسمأستاذ مساعد  د/محمد ابو زٌد البروانً 6  

رفةةع اسةةم  بالموافقةةة علةةى م 48/9/4869والممتةةد حتةةى  م66/9/4869المنعقةةدة بتةةارٌخ  وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته

 8علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب المذكور  سٌادته من لجنة اإلشراف

علةةً رسةةالة  رفةةع اسةةم سةةٌادته مةةن لجنةةة اإلشةةرافب جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا -القــةةـرار :

 8الماجستٌر الخاصة بالطالب المذكور 

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

التقةةارٌر بشةةان  اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكمد/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة 8( بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ6-6) 

م/ هةةاجر عةةالء محمةد ابةةو الحدٌةةد شرشةةر   -اولهةةم: الماجسةتٌرن لدرجةةة المسةةجلٌالنصةف سةةنوٌة للسةةادة المشةةرفٌن علةً الطةةالب 

 م/اٌمان مصطفى ابراهٌم عثمان .                                  -واخرهم :

مةةا جةةاء  بالموافقةةة علةةًم 48/9/4869والممتةةد حتةةى  م66/9/4869المنعقةةدة بتةةارٌخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةً المجلةةس

 .المشرفٌن النصف سنوٌة للسادة رٌرابالتق

 .النصف سنوٌة للسادة المشرفٌن رٌراالتق بالموافقة علً جاء بتوصٌة مجلس القسم ماباعتماد توصً اللجنة  -القـــرار :
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الطلةب المقةدم  بشان  اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكمد/ رئٌس مجلس قسم هندسة 8لخطاب الوارد من السٌد أ( بخصوص ا5-6)

أ.د/ نبٌلة محمود الربٌعً  االستاذ المتفةرغ بالقسةم     أ.د/ محمةد عبةد العظةٌم البردٌنةً  األسةتاذ  نالمكونة م فمن لجنة األشرا

 –لنجةار بشةةان الموافقةةة علةى مةةد عةةام اخةر للطالةةب / عمةةر احمةد محمةةد شةةاهٌن د/ احمةد محمةةد محمةةد ا –المتفةرغ  بةةذات القسةةم 

المةةدرس المسةةاعد بقسةةم هندسةةة االلكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم والمسةةجل لدرجةةة دكتةةور الفلسةةفة فةةً العلةةوم الهندسةةٌة  دورة 

 م .4868اكنوبر

المةد للطالةب  بالموافقةة علةًم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقدة بتةارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 المذكور.

بنةاءا علةى رأم السةادة  لمةدة عةام بالمد للطالب المةذكور جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 .المشرفٌن

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

د/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن 8( بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ6-6) 

الطلب المقدم من لجنة االشراف المكونةة أ.د/ محمةد مبةروك شةرف و أ.د/ محمةد عبةدالعظٌم البردٌنةً و د/ احمةد محمةد 

 –مةةد عةام اخةةر للطالةب / محمةةود محمةةد ابةو الٌزٌةةد جةةاب هللا  ىٌم جمعةةة بشةةان الموافقةة علةةالنجةار و د/ عصةةام عبةدالعل

 م4864ناعٌة والتحكم دورة اكتوبر هندسة اإللكترونٌات الصالمسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم 

للطالةب  المةدبالموافقةة علةً  م48/9/4869والممتد حتةى م 66/9/4869وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .المذكور

بنةاءا علةى رأم السةادة  لمةدة عةام بالمد للطالةب المةذكور جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 المشرفٌن.

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

د/ رئةةٌس مجلةةس  قسةةم هندسةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةأن 8( بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةٌد أ3-6)

الطلب المقدم من لجنة االشراف المكونة أ.د/ عبد العظةٌم صةبٌح ابةراهٌم و أ.د/ بةالل احمةد ابةو ظةالم  و د/ عصةام نبٌةل 

المسةجل لدرجةة دكتةةور  –مةد عةام اخةر للطالةب / عمةرم عبةةد الةرحمن عمةرم   ىبشةان الموافقةة علةةاحمةد عبةد العزٌةز 

 م4864هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة اكتوبر الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم 

 مةةدالبالموافقةةة علةةً م 48/9/4869والممتةةد حتةةى م 66/9/4869وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 

 .بناءا على رأم السادة المشرفٌن لمدة عام للطالب المذكور

بنةاءا علةى رأم السةادة  لمةدة عةام بالمد للطالةب المةذكور جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 المشرفٌن.

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

الطلةةب  نبشةةأاإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم هندسةةة د/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم 8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 9-6)

رونٌةات اإللكتبقسةم هندسةة  المقٌةدة لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم الهندسةٌة – المقدم من الطالبة/ سحر عبد الحكٌم محمد سةالم
  م  بالموافقة على الغاء قٌدها بالدراسات العلٌا  لعدم رغبتها باستكمال الدراسة.4863دورة أكتوبر الصناعٌة والتحكم 
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علةةً إلغةةاء قٌةةد  بالموافقةةةم 48/9/4869والممتةةد حتةةى  م66/9/4869المنعقةةدة بتةةارٌخ  بجلسةةتهوقةةد أوصةةً المجلةةس 

  راسة.الطالبة المذكورة لعدم رغبتها باستكمال الد

إلغةاء قٌةد الطالبةة المةذكورة لعةدم رغبتهةا باسةتكمال ب جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم توصةً اللجنةة بالموافقةة علةً مةا -القـــرار :

  الدراسة.

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

الطالةب/  نبشةأاإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم هندسةة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 68-6)

 اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكمبقسم هندسة  المسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة –محمد الحسٌنً محمد الملٌجً  

 م. 88/9/4869سته فً م  النتهاء مدة درا4864دورة اكتوبر

علةً المةد للطالةب  بالموافقةةم 48/9/4869والممتةد حتةى  م66/9/4869المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةتهوقد أوصةً المجلةس 

 المذكور لمدة عام بناءا على رأم السادة المشرفٌن.

بنةاءا علةى رأم السةادة  عةام المد للطالب المةذكور لمةدةب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 المشرفٌن.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
تقةارٌر البشةان  اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكمد/ رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة 8( بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ66-6)

 .دكتوراه الالمسجلٌن لدرجة النصف سنوٌة للسادة المشرفٌن علً الطالب 

 .                                   فتح هللا شعٌبمحمد والء  م/ -6

مةةا جةةاء  بالموافقةةة علةةًم 48/9/4869والممتةةد حتةةى  م66/9/4869المنعقةةدة بتةةارٌخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةً المجلةةس

 .لسادة المشرفٌنالنصف سنوٌة ل رٌرابالتق

النصةةف سةةنوٌة للسةةادة  مةةا جةةاء بالتقةةارٌر بالموافقةةة علةةً جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم مةةاباعتمةةاد توصةةً اللجنةةة  -القــةةـرار :

 .المشرفٌن

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

د/ رئٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (64-6) 

م للعةةةام الجةةةامعً 4869العلٌةةةا دورة اكتةةةوبر  تالموافقةةةة علةةةً قبةةةول قٌةةةد الطةةةالب الجةةةدد المتقةةةدمٌن للقٌةةةد بالدارسةةةا

 دبلوم(. -ٌدي ماجستٌرتمه –م للدرجات العلمٌة التالٌة ) تمهٌدي دكتوراه 4869/4848

 م/ مصطفى احمد ابو النجا حامد  -دبلوم :

 ابراهٌم شرف الدٌن  ًم/ أمانً فتح -اولهم  م/ االء جمال عبد هللا عبد الفتاح   واخرهم : -: رتمهٌدي ماجٌستٌ

 م/ مصطفى ٌوسف احمد سالم -4م/ عمرو محمود امٌن ابو سالم     -6 -تمهٌدي دكتوراه :
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بالموافقةة علةى اسةتمارات القٌةد  م 48/9/4869والممتةد حتةى م 66/9/4869المنعقدة بتةارٌخ  لس بجلستهأوصى المج وقد

م  للعةةةةام الجةةةةامعً 4869دبلةةةةوم( دورة اكتةةةةوبر  -تمهٌةةةةدي ماجسةةةةتٌر –وقبةةةةول الطةةةةالب لمرحلةةةةة ) تمهٌةةةةدي دكتةةةةوراه 

 م .4869/4848

استمارات القٌد وقبةول الطةالب لمرحلةة ) تمهٌةدي  بالموافقة علً مجاء بتوصٌة مجلس القس ماباعتماد توصً اللجنة  -القـــرار :  

 م .4869/4848لجامعً م  للعام ا4869دبلوم( دورة اكتوبر  -تمهٌدي ماجستٌر –دكتوراه 

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

 الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةموضوعات قسم :     خامساا 

بشأن الموافقة علً الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  د/ رئٌس مجلس  قسم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)

الماجستٌر فً العلوم جة المقٌد لدر -اكرم سعٌد عبد الباسط شرف/ للمهندس الماجستٌر لرسالةتسجٌل خطة البحث الخاصة 

والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط خمس مواد    م4866 أكتوبردورة  الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةبقسم  االساسٌة الهندسٌة

( وٌحق له التسجٌل.4446)   

 "دراسة بعض الخصائص الفٌزٌائٌة لمركبات البولى اٌثٌلٌن/فرٌت الكوبلت النانوٌة "     -:فً موضوع 

"Studying Some Physical Properties of Polyethylene/CoFe2O4 Nanocomposites " 

  Fe -تحت إشراف :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌةقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  بقسممتفرغ  أستاذ أ.د/ سناء محمود الربٌعً 6

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌةوالرٌاضٌات الهندسٌة قسم الفٌزٌقا  بقسم مدرس د/ طه عبد المهٌمن طه 4

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌةقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  بقسم مدرس د/ احمد صبحى حسونة 8

ً التسجٌل للمهنةدس بالموافقة عل م48/9/4869والممتدة حتً م 66/9/4869وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 المذكور.

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

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

فٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن الموافقةة علةً د/ رئٌس مجلس قسم ال8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (4-6)

م للةدرجات 4869/4848م للعام الجامعً 4869العلٌا دورة اكتوبر  تقبول قٌد الطالب الجدد المتقدمٌن للقٌد بالدارسا

 تمهٌدي ماجستٌر(.-العلمٌة ) تمهٌدي دكتوراه

 م/ اسالم محمد محمد البحٌري -4         م/ مٌنا ابوسته مرقس زخاري         -6)تمهٌدي دكتوراه(    :      

 )تمهٌدي ماجستٌر(    : اولهم م/احمد محمد فتحً سالم                  واخرهم م/اٌمان دسوقً محمد حسن    

بالموافقةةة علةةى قٌةةد وقبةةول  م48/9/4869والممتةةدة حتةةً م 66/9/4869المنعقةةدة بتةةارٌخ  أوصةةى المجلةةس بجلسةةته وقةةد 

 م .4869/4848م  للعام الجامعً 4869تمهٌدي ماجستٌر( دورة اكتوبر -مهٌدي دكتوراهالطالب لمرحلة ) ت
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-بالموافقة على قٌد وقبول الطةالب لمرحلةة ) تمهٌةدي دكتةوراه جاء بتوصٌة مجلس القسةم مااعتماد توصً اللجنة ب -القـــرار :  

 م .4869/4848م  للعام الجامعً 4869تمهٌدي ماجستٌر( دورة اكتوبر 

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

 ظهرا" الثانٌة عشر"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة                                      

  

 وكٌل الكلٌة                                                                        

 للدراسات العلٌا والبحوث                                                                  

  (منً محمد صبري شقٌرد/ 8)أ                                                              

                                                 للعرض علي مجلس الكلية


