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8 م4863 فبراٌر ( عن شهر5رقم ) الخامسة الجلسةمحضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا "   

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌا  ةالتاسع الساعةم وفً تمام  4/4863/ 63الموافق 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 صبري 8أ 4

 عضوا عمٌره  أحمد السٌد د/ أٌمن السٌدأ. 8

 عضوا د/ محمد أبو زٌد البروانى 4

 عضوا د/ محمد عبد النبً محمد 6

 عضوا "كادر عام "  صلح محمد ٌونس السٌد/ 5

 سكرتٌر اللجنة دالسٌد/ عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌ 6

لسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة د/ رئٌس اللجنة بالترحٌب با8السٌد أبدأ 
                                                                                                                                                                   -كاآلتً :وهً 

  المصـادقــات :أوال 

 .م48/6/4866( المنعقدة بتارٌخ الخامسةالمصادقة 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 ( 6-5)

 العلوم فً دكتور الفلسفة درجة  -محمد سعٌد محمد شلبً  / لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس علً ما جاء بتوصٌة

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة الهندسٌة  

 "إٌجاد المجال الكهرومغناطٌسً باستخدام شبكات المستشعرات اللسلكٌة المدمجة"  -فً موضوع:

“Electromagnetic Field Determination Using Embedded Wireless sensor Networks” 

 دكتور الفلسفةالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م66/4/4863المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةفً 

العلوم فً  دكتور الفلسفةالمذكور درجة  منح المهندسب اجاء بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً م -القرار:

 . الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بشأن الموافقة  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 4-5)

 فًالماجستٌر درجة المعٌد بالقسم  -خلٌل فتح هللا خلٌل مصطفى / علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.التصاالت الكهربٌةاإللكترونٌات وا تخصص هندسة الهندسٌة العلوم  

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

“Medium Access Control for Wireless Sensor Networks” 

فً  الماجستٌرالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م66/4/4863المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة العلوم

العلوم الهندسٌة فً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندس توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

 . تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

أن الطلووب بشوواإللكترونٌووات واالتصواالت الكهربٌووة هندسووة د/ رئووٌس مجلووس قسوم 8بخصووص الخطوواب الوووارد مون السووٌد أ( 8-5)
فوً العلووم الهندسوٌة بقسوم هندسوة االلكترونٌوات  رالماجسوتٌلدرجوة  ةالمقٌود -إٌمان صبري عبد الفتواح القورم المقدم من الطالبة/ 
م و ذلو  4866/4863أول عن العام الجامعً  مم  بالموافقة على إٌقاف قٌدها لمدة عا4866دورة أكتوبر  ربٌةواالتصاالت الكه

   نظراا لرعاٌة طفلها.

ة لمدة عام أول طبقواا المذكورلبة إٌقاف قٌد الطا علً بالموافقة م66/4/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 للوائح و القواعد المعمول بها.

 .ة لمدة عام أولالمذكوربإٌقاف قٌد الطالبة  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

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

اإللكترونٌوات واالتصواالت الكهربٌوة بشوأن د/ رئٌس مجلس  قسم هندسوة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (4-5) 

م للعوووام الجوووامعً 4863العلٌوووا دورة ٌنووواٌر  تالموافقوووة علوووً قبوووول قٌووود الطووولب الجووودد المتقووودمٌن للقٌووود بالدارسوووا

 تمهٌدي ماجستٌر( –لمٌة التالٌة ) تمهٌدي دكتوراه م للدرجات الع4866/4863

 )تمهٌدي دكتوراه(    : أولهم م/ أمٌنة وحٌد عبد المؤمن الطوٌل        وآخرهم م/ هٌثم فرٌج عبد هللا دروٌش.      

 .)تمهٌدي ماجستٌر(   : أولهم م/ محمد السٌد عبد هللا الشاعر            وآخرهم م/ علٌاء نهرو موسً السٌد

باعتمواد اسووتمارات القٌود وقبووول الطولب لمرحلووة ) تمهٌوودي   م66/4/4863المنعقودة بتووارٌخ  أوصووى المجلوس بجلسووته وقود 

 م .4866/4863م  للعام الجامعً 4863تمهٌدي ماجستٌر( دورة ٌناٌر  –دكتوراه 

ات القٌد وقبول الطولب لمرحلوة ) تمهٌودي باعتماد استمار توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

 م .4866/4863م  للعام الجامعً 4863تمهٌدي ماجستٌر( دورة ٌناٌر  –دكتوراه 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  سة وعلوم الحاسباتموضوعات قسم هند : ثالثا

بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة علوم الحاسبات  د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة8السٌد أبخصوص الخطاب الوارد من ( 6-5)  

فً العلوم الهندسٌة  دكتور الفلسفة لدرجة  المقٌدة -دالٌا محمد محمد عطا هللا / ةللمهندس الدكتوراه البحث الخاصة لرسالة 

ا وٌحق له( 8444مواد  ) 5والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط نقاط  م4865 ٌناٌردورة  الحاسبات وعلومبقسم هندسة 

.التسجٌل  

 "استخدام تقنٌات التنقٌب عن البٌانات للتنبؤ بنتٌجة زرع الكلً "             -:فً موضوع 

" Using Data Mining Techniques to Predict Kidney Transplantation Outcome" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنصورة –كلٌة الطب  –أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسال  البولٌة  أ.د/ محمد أحمد غنٌم 6

 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة  أستاذ بقسم أٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره/ أ.د 4

 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةة هندس مدرس بقسم د/ محمد بدوى محمد بدوى  8

 ة المذكورة.بالموافقة علً التسجٌل للطالب م66/4/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 ة المذكورة.التسجٌل للطالبب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

وعلووم الحاسوبات بشوأن الموافقوة علووً د/ رئوٌس مجلووس  قسوم هندسوة 8بخصووص الخطواب الووارد مون السوٌد أ (4-5)

م للودرجات 4866/4863م للعوام الجوامعً 4863ورة ٌنواٌر العلٌوا د تقبول قٌد الطلب الجدد المتقدمٌن للقٌد بالدارسوا

 دبلوم( -تمهٌدي ماجستٌر –العلمٌة التالٌة ) تمهٌدي دكتوراه 

 )تمهٌدي دكتوراه(    : م/ رامً أشرف صلح الدٌن زٌن الدٌن             م/ أحمد فاروق إبراهٌم جعفر.      

 حمود عطٌة           وآخرهم م/ محمد إبراهٌم محمد سلمة.محمد م د)تمهٌدي ماجستٌر(   : أولهم م/ أمٌمه سعٌ

 )دبلوم(                :م / إسلم ٌوسف ٌوسف عطٌة .

باعتمواد اسووتمارات القٌود وقبووول الطولب لمرحلووة ) تمهٌوودي   م66/4/4863المنعقودة بتووارٌخ  أوصووى المجلوس بجلسووته وقود 

 م .4866/4863م  للعام الجامعً 4863دبلوم( دورة ٌناٌر  -تمهٌدي ماجستٌر –دكتوراه 

باعتماد استمارات القٌد وقبول الطولب لمرحلوة ) تمهٌودي  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

 م .4866/4863م  للعام الجامعً 4863دبلوم( دورة ٌناٌر  -تمهٌدي ماجستٌر –دكتوراه 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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الطلبوات المقدموة مون السوادة  بشوان وعلوم الحاسباتهندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-5)
فً العلوم الهندسٌة أولهم م / عمرو جمال السٌد بسٌونً أبو العل  وآخورهم  المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر 

( إللغواء قٌودهم وذلو  بسوبب انقطواعهم وعودم التواصول معهوم حٌوث أفوادت إدارة  6م / محمد حسن عبد الحكٌم الحنفً وعوددهم )
 الدراسات العلٌا بأنه تم مخاطبة الطلب السابق ذكرهم  ثلث مرات ولم ٌتم الرد.

بالموافقة على اإللغاء لهؤالء الطولب بسوبب عودم االنتظوام  م66/4/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 .والتواصل مع المشرفٌن

بسبب عدم االنتظام  للطلب المذكورٌن بعالٌهباإللغاء  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 .رفٌنوالتواصل مع المش

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

 موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم:     رابعا 

بشأن الموافقة  ٌات الصناعٌة و التحكم اإللكترونبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 6-5)

الهندسة  فً دكتور الفلسفة درجة  -ولٌد محمد مصطفً سعده / علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.التحكم اآللً تخصص هندسة اإللكترونٌة  

 "لغامتصمٌم وتحقٌق روبوت مزود بمستشعر حثً واسع النطاق للكشف عن األ"    -فً موضوع:

“Design and Realization of a Robot Equipped with a Wide Range Induction Sensor 

for Mine Detection” 

 دكتور الفلسفةالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م66/4/4863المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

  .تخصص هندسة التحكم اآللً الهندسة اإللكترونٌةفً 

الهندسة فً  دكتور الفلسفةالمذكور درجة  منح المهندسب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

 . تخصص هندسة التحكم اآللً اإللكترونٌة

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

الطلب المقدم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-5) 
:             حووذف مقوورر لووًع م للموافقووة4866موون الطالبووة/ أموول رضووا عبوود الحمٌوود عٌسووى المقٌوودة بتمهٌوودي ماجسووتٌر دورة أكتوووبر 

إضوووافة وم 4866/4863الجوووامعً  مفوووً الوووتحكم ( مووون الفصووول الدراسوووً الثوووانً للخطوووة الدراسوووٌة للعوووا) موضووووعات مختوووارة 
 م.4866/4863الجامعً  مإلى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا )التحكم فً االلكترونٌات الصناعٌة(:رمقر

 
 السووابق اإلشوارة إلٌهمووا وإضوافة المقوررٌن حووذفبالموافقوة علوً  م66/4/4863بجلسوته المنعقودة بتووارٌخ  أوصوً المجلووسقود و

 ة.المذكور ةللطالب
 ةللطالبو السوابق اإلشوارة إلٌهموا حوذف وإضوافة المقوررٌنب توصً اللجنوة بالموافقوة علوً ماجواء بتوصوٌة مجلوس القسوم -القـــرار :

 ة.المذكور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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الطلب المقدم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-5) 
:             حوذف مقورر لوًع م للموافقوة4866من الطالب / محمد محمد عبد العاطً عبود الخوالق المقٌود بتمهٌودي ماجسوتٌر دورة أكتووبر 
إضووافة وم 4866/4863الجووامعً  م) موضوووعات مختووارة فووً الروبوتووات ( موون الفصوول الدراسووً الثووانً للخطووة الدراسووٌة للعووا

 م.4866/4863الجامعً  مإلى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا )الروبوتات المتحركة(:رمقر
 
 السووابق اإلشوارة إلٌهمووا حووذف وإضوافة المقوررٌنبالموافقوة علوً  م66/4/4863 بجلسوته المنعقودة بتووارٌخ أوصوً المجلووسقود و

 .المذكور للطالب
 للطالوب السوابق اإلشوارة إلٌهموا حوذف وإضوافة المقوررٌنب توصً اللجنوة بالموافقوة علوً ماجواء بتوصوٌة مجلوس القسوم -القـــرار :

 .المذكور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلب المقدم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-5) 
:             حووذف مقوورر لووًع م للموافقووة4866موون الطالووب / أحموود ربٌووع محموود أحموود سوولمة المقٌوود بتمهٌوودي ماجسووتٌر دورة أكتوووبر 
إضووووافة وم 4866/4863الجووووامعً  م) نظرٌووووة الموٌجووووات والووووتحكم ( موووون الفصوووول الدراسووووً الثووووانً للخطووووة الدراسووووٌة للعووووا

 م.4866/4863الجامعً  مإلى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا )موضوعات مختارة فً المٌكاترونٌات(:رمقر
 
 السووابق اإلشوارة إلٌهمووا حووذف وإضوافة المقوررٌنبالموافقوة علوً  م66/4/4863بجلسوته المنعقودة بتووارٌخ  جلووسأوصوً المقود و

 .المذكور للطالب
 للطالوب السوابق اإلشوارة إلٌهموا حوذف وإضوافة المقوررٌنب توصً اللجنوة بالموافقوة علوً ماجواء بتوصوٌة مجلوس القسوم -القـــرار :

 .المذكور
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلوب المقودم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-5)

لعلٌا قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم مع العلم بوأن من الطالب / جمال شوقً الحسٌنً عجور للقٌد بدبلوم الدراسات ا

 الطالب حاصل على البكالورٌوس فً هندسة النظم والحاسبات بتقدٌر عام جٌد من كلٌة الهندسة بالقاهرة جامعة األزهر.

م الدراسوات العلٌوا قسوم القٌود للطالوب الموذكور بودبلو بالموافقوة علوً م66/4/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و

 هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

بالقٌود للطالوب الموذكور بودبلوم الدراسوات العلٌوا قسوم هندسوة  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

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

الطلوب المقودم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-5)

دسووة اإللكترونٌووات الصووناعٌة والووتحكم شووعبة موون الطالووب / محموود عبوود الحمٌوود محموود سووالم للقٌوود بوودبلوم الدراسووات العلٌووا قسووم هن

هندسة المٌكاترونٌات الروبوتات مع العلم بأن الطالب حاصل على بكالورٌوس الهندسة االلكترونٌة قسم هندسة وعلوم الحاسبات 

 بتقدٌر عام مقبول من كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنوف.

القٌود للطالوب الموذكور بودبلوم الدراسوات العلٌوا قسوم  الموافقوة علوًب م66/4/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و

 هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

بالقٌود للطالوب الموذكور بودبلوم الدراسوات العلٌوا قسوم هندسوة  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلوب المقودم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-5)

م قسووم هندسووة اإللكترونٌووات الصووناعٌة 4863لقٌوود بتمهٌوودي ماجسووتٌر بوودورة ٌنوواٌر موون الطالووب / عموورو شوورٌف فوواروق عطٌووة ل

والتحكم مع العلم بأن الطالب حاصل على درجوة البكوالورٌوس فوً الهندسوة الكهربٌوة شوعبة هندسوة القووى الكهربٌوة مون المعهود 

الهندسووٌة بقسووم هندسووة اإللكترونٌووات  العووالً للهندسووة والتكنولوجٌووا بووالتجمع الخووامس تؤهلووه لدراسووة الماجسووتٌر فووً العلوووم

 الصناعٌة والتحكم حٌث أن تخصصه فً شهادة البكالورٌوس )البكالورٌوس فً الهندسة الكهربٌة(

قٌد الطالب المذكور بتمهٌودي ماجسوتٌر بودورة ٌنواٌر  بالموافقة علً م66/4/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و

القووى( التوً  اتٌإلكترونات الصناعٌة والتحكم بشورط التزاموه بتخصوص اإللكترونٌوات الصوناعٌة)م قسم هندسة اإللكترون4863ٌ

 تتفق مع ما قام الطالب بدراسته فً المعهد العلى للهندسة والتكنولوجٌا بالتجمع الخامس.

م 4863ي ماجستٌر بدورة ٌناٌر بقٌد الطالب المذكور بتمهٌد توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

ات القووى( التوً تتفوق موع ٌقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشرط التزامه بتخصوص اإللكترونٌوات الصوناعٌة)إلكترون
 .ما قام الطالب بدراسته

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

اإللكترونٌووات الصووناعٌة والووتحكم بشووأن د/ رئووٌس مجلووس  قسووم هندسووة 8بخصوووص الخطوواب الوووارد موون السووٌد أ (3-5)

م للعوووام الجوووامعً 4863العلٌوووا دورة ٌنووواٌر  تالموافقوووة علوووً قبوووول قٌووود الطووولب الجووودد المتقووودمٌن للقٌووود بالدارسوووا

 دبلوم( -تمهٌدي ماجستٌر –علمٌة التالٌة ) تمهٌدي دكتوراه م للدرجات ال4866/4863

 )تمهٌدي دكتوراه(    : م/ كٌرلس رفعت ناشد حنا                  

 )تمهٌدي ماجستٌر(   : م/ هانم سعٌد محمد حرٌزة                           م/ عمرو شرٌف فاروق عطٌة .

 عٌد محمود أحمد سٌد     وآخرهم م/ عبد الرحمن حمزة محمد السٌد مسعود.)دبلوم(                :أولهم م /محمود س

باعتمواد اسووتمارات القٌود وقبووول الطولب لمرحلووة ) تمهٌوودي   م66/4/4863المنعقودة بتووارٌخ  أوصووى المجلوس بجلسووته وقود 

 م .4866/4863م  للعام الجامعً 4863دبلوم( دورة ٌناٌر  -تمهٌدي ماجستٌر –دكتوراه 

باعتماد استمارات القٌد وقبول الطولب لمرحلوة ) تمهٌودي  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -ـرار :القــ  

 م .4866/4863م  للعام الجامعً 4863دبلوم( دورة ٌناٌر  -تمهٌدي ماجستٌر –دكتوراه 

 

 

 الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسةموضوعات قسم :     خامسا

الموافقة علً ما جاء  نوالرٌاضٌات الهندسٌة بشأ اقسم الفٌزٌقطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  بخصوص الخ( 6-5)

دكتور درجة المدرس المساعد بالقسم  –ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد  / بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.األساسٌة الهندسٌة العلوم فً الفلسفة   
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 "التحلٌل والتحكم فً النظم الدٌنامٌكٌة المهتزة"             -فً موضوع:

“Analysis and Control of Vibratory Dynamical Systems” 

 دكتور الفلسفةالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م66/4/4863المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . الهندسٌة األساسٌة  العلومفً 

  العلومفً  دكتور الفلسفةالمذكور درجة  منح المهندسب صً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسمتو -القرار:

 . الهندسٌة األساسٌة

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

تشوكٌل  علوى الموافقوة بشوان الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسوٌة د/ رئٌس مجلس قسم8طاب الوارد من السٌد أبخصوص الخ( 4-5)
المعٌود بالقسوم والمسوجل -لرسالة الماجسوتٌر الخاصوة بالمهنودس/ أسوامه محمود محمود عموارة  و المناقشة الفحصلجنة 

  لدرجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة. 

 "دراسة الحركة االهتزازٌة لنموذج ربع سٌارة مثار من سطح الطرٌق "  فً موضوع :      

"Vibration Study of a Quarter-car Model Excited by the Road Surface Profile” 

-تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة:  

  ات الهندسٌة )داخلً(قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌ -االهتزازات المتفرغ أستاذ مصطفى حسن محمد عٌسىد/ ا. 6

  قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة )مشرف( -الرٌاضٌات المتفرغ أستاذ د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 4

  جامعة األزهر )خارجً(-كلٌة العلوم –الرٌاضٌات أستاذ كمال رسلن محمد رسلن د/8أ 8

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

م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشوة للمهنودس 66/4/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
 المذكور.
 س المذكور.بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهند توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 
 
 

تقرٌوور لجنووة   بشووانالفٌزٌقووا والرٌاضووٌات الهندسووٌة   د/ رئووٌس مجلووس قسووم8بخصوووص الخطوواب الوووارد موون السووٌد أ( 8-5) 
 رالمودرس المسواعد بالقسوم والمسوجل لدرجوة دكتوو -االمتحان الشامل الخاصة بالمهندس/ علً محمد لطفً علوً قنودٌل

  -الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة وشكلت اللجنة من: الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة بقسم

 
الصناعٌة والتحكم ) من خارج القسم (                       تأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌا محمد مبرو  شرفد/ أ. 6  

  من داخل القسم (قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة ) -الرٌاضٌات المتفرغ أستاذ سعٌد علً السٌد الصرفً  د/ 8أ 4



 

 

 

 

 
 امعــة المـنوفـٌةــج              

 كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف
 مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

 48964  ترونٌة، منوفكإلسة 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   

 

كلٌة العلوم )بنٌن( جامعة األزهر )خارجً( –قسم الرٌاضٌات –أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ  ا.د/ عبد الوهاب عباس رجب 8  

قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة ) مشرف(                     –أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ  أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 4  

قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة )من داخل القسم(                       -أستاذ مساعد الرٌاضٌات عبد الحافظحسن محمد د/  6  

م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل 66/4/4866وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور.

موا جواء بتقرٌور لجنوة االمتحوان الشوامل باجتٌواز طبقواا ل لجنة بالموافقة علوً ماجواء بتوصوٌة مجلوس القسومتوصً ال -القـــرار :
 ونجاح المهندس المذكور.

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

 ظهرا" الثانٌة عشر"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة 

 

 وكٌل الكلٌة                                                                                      

 للدراسات العلٌا والبحوث                                                                 

 

  (د/ سناء محمود الربٌع8ً)أ                                                              


