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8 م4869 فبراٌر ( عن شهر5رقم ) السادسة الجلسة"لجنة الدراسات العلٌا "   

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌا  العاشرة الساعةم وفً تمام  4/4869/ 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 قٌر د/ منً محمد صبري ش8أ 4

 عضوا عمٌره  أحمد السٌد د/ أٌمن السٌدأ. 8

 عضوا اسماعٌل كرارد/ محمد  4

 عضوا ناصر عبد الفضٌل عبدالحمٌدد/  6

 عضوا "كادر عام "  صلح محمد ٌونس السٌد/ 5

 سكرتٌر اللجنة دالسٌد/ عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌ 6

السادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة د/ رئٌس اللجنة بالترحٌب ب8السٌد أبدأ 
                                                                                                                                                          -كاآلتً :وهً 

 

  المصـادقــاتأوال : 

 م.44/6/4869ة علً محضر الجلسة السابقة )الخامسة( المنعقدة بتارٌخ المصادق 

 قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  موضوعاتثانٌا : 

بشأن الموافقة  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 6-5)

دكتور درجة المدرس المساعد بالقسم  –ولٌد فؤاد جابر الشافعً / لحكم والمناقشة بمنح المهندسعلً ما جاء بتوصٌة لجنة ا

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة الهندسٌة العلوم فً الفلسفة   

 "تحسٌن أداء نقل الفٌدٌو ثلثً األبعاد السلكٌاا "                 -فً موضوع:

“Performance Enhancement of Wireless 3D Video Transmission” 

 دكتور الفلسفةالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م68/4/4869المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةفً 

العلوم الهندسٌة فً  دكتور الفلسفةالمذكور درجة  منح المهندسب مجلس القسم جاء بتوصٌة توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة 8ب الوارد من السٌد أبخصوص الخطا( 4-5)

الماجستٌر فً العلوم المقٌد لدرجة  -أحمد بحر محمد أحمد / للمهندس الماجستٌرعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة 

والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد  م4866 أكتوبربقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة  الهندسٌة

( وٌحق له التسجٌل.4,8باإلضافة الً مادة تحسٌن )   

 "ضبط أداء المركبات الطائرة بدون طٌار كمرحلت "               -:فً موضوع 

" Performance Optimization of Unmanned Ariel Vehicles as Relays" 

   -تحت إشراف :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ أ.د/ السٌد محمود الربٌعً 6

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ أ.د/ سامً عبد المنعم الضلٌل 4

 -اإللكترونٌتتة الهندستتة بكلٌتتة الكهربٌـــــتتـة واالتصتتاالت االلكترونٌتتات هندستتة بقستتم)أستتتاذ مستتاعد(  متفتترغ أستتتاذ عادل شاكر الفٌشاوي/ د 8
 المنوفٌة جامعة

 م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.68/4/4869وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

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

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

الطلتب بشتان    هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتةستم د/ رئتٌس مجلتس ق8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8-5)
فتً العلتوم  دكتتور الفلستفةلدرجتة  المستجل –رانٌتا أحمتد ستلمة يتا ي / ةالمقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندست

 الهندسٌة.  

 "تقنٌات معالجة اإلشارات لكشف االختراق فً شبكات الحاسب"             فً موضوع : 

" Signal Processing Techniques for Network Intrusion Detection "  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

 

 

  جامعة اإلسكندرٌة )خارجً( -أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة  سعٌد السٌد اسماعٌل الخامً       د/8أ 6

 جامعتة المنوفٌتة -سة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌتةأستاذ متفرغ بقسم هند أ.د/ حسام الدٌن حسٌن أحمد  4
 )داخلً(

 جامعتة المنوفٌتة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌتة / السٌد محمود الربٌعًدأ. 8
 )مشرف(
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 )مشرف( جامعة المنوفٌة -غ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةأستاذ متفر / نوال أحمد الفٌشاويدأ. 4

 ةالمذكور ةللمهندس والمناقشة الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 68/4/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق   

بتنفس  ةالمتذكور ةللمهندست والمناقشة الفحصتشكٌل لجنة ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -:القـــرار 

 .إلٌه اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

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

الطلتب بشتان    هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتةد/ رئتٌس مجلتس قستم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-5)
فتً العلتوم  دكتتور الفلستفةلدرجتة  المستجل –باستم محمتد علتى التدوٌ  المقدم من لجنة اإلشتراف الخاصتة بالمهنتدس/ 

 الهندسٌة.  

 "محاكاة قناة االتصال للجٌل الخامس من اتصاالت شبكات المحمول"         موضوع :  فً

" Channel Modeling for 5G Mobile Communication Networks "  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

  الٌابانٌة)خارجً( جامعة المصرٌة –أستاذ بكلٌة الهندسة  مها محمد الصبروتى       د/8أ 6

 جامعتتة المنوفٌتتتة -أستتتاذ بقستتم هندستتتة االلكترونٌتتات واالتصتتتاالت الكهربٌتتة بكلٌتتتة الهندستتة اإللكترونٌتتتة أ.د/ منى محمد صبري شقٌر 4
 )داخلً(

 جامعتة المنوفٌتة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌتة / السٌد محمود الربٌعًدأ. 8
 )مشرف(

 جامعتة المنوفٌتة -أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة / سعٌد محمد عبد العاطًد 4
 )مشرف(

لمذكور للمهندس ا والمناقشة الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 68/4/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق   

للمهنتدس المتذكور بتنفس  والمناقشتة الفحتصتشكٌل لجنتة ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 .إلٌه اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

 

الطلتب بشتان    هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتةد/ رئٌس مجلس قستم 8وارد من السٌد أ( بخصوص الخطاب ال6-5) 
فتً العلتوم  الماجستتٌرلدرجتة المستجلة  –امٌترة محمتد استماعٌل متتولى/ ةالمقدم من لجنة اإلشتراف الخاصتة بالمهندست

 الهندسٌة.  

 "تصاالت البصرٌةارسال اشارة المٌكرووٌف على نظم اال"             فً موضوع : 

" Microwave Signal Transmission Over Optical Communication Systems "  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   
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  جامعة ال قا ٌق )خارجً(–أستاذ بكلٌة الهندسة  عبد الحمٌد عبد المنعم شعلن د/8أ 6

 -اذ متفرغ )استاذ مساعد(بقسم هندسة االلكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بكلٌتة الهندستة اإللكترونٌتةأست أ.د/ عبد الفتاح عبد الغنى سعد 4
 )داخلً( جامعة المنوفٌة

 جامعتتة المنوفٌتتتة -أستتتاذ بقستتم هندستتتة االلكترونٌتتات واالتصتتتاالت الكهربٌتتة بكلٌتتتة الهندستتة اإللكترونٌتتتة أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 8
 )مشرف(

 جامعتة المنوفٌتة -أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة احمد نبٌه  كى راشد/ د 4
 )مشرف(

 ةالمذكور ةللمهندس والمناقشة الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 68/4/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.إلٌه اإلشارةلوارد من القسم والسابق بنفس التشكٌل المقترح ا  

بتنفس  ةالمتذكور ةللمهندست والمناقشة الفحصتشكٌل لجنة ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 .إلٌه اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

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

الطلتب بشتان    هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتةد/ رئتٌس مجلتس قستم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ5-5)
فتً العلتوم  الماجستتٌرلدرجتة مستجلة ال –احمتد معتوا ابتراهٌم دستوقًالمقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهنتدس/ 

 الهندسٌة.  

 "استخدام تقنٌات معالجة االشارات فً تحلٌل ج ئٌات الحما النووي "            فً موضوع : 

" Utilization of Signal Processing Techniques for DNA Analysis "  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

  جامعة حلوان )خارجً(–أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة        السٌد مصطفى سعد د/8أ 6

 )داخلً( جامعة المنوفٌة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أ.د/ محمد محمد عبد السلم نصار 4

 )مشرف( جامعة المنوفٌة -لكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةأستاذ متفرغ بقسم هندسة اال أ.د/ طه السٌد طه 8

 )مشرف( جامعة المنوفٌة -أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أ.د/ فتحً السٌد عبد السمٌع 4

للمهندس المذكور  والمناقشة الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 68/4/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق   

للمهنتدس المتذكور بتنفس  والمناقشتة الفحتصتشكٌل لجنتة ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 إلٌه اإلشارةن القسم والسابق التشكٌل المقترح الوارد م

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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تقرٌتر بشتان    هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتةد/ رئٌس مجلتس قستم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ6-5) 
المتتدرس المستتاعد بالقستتم  –أحمتتد عبتتد الع ٌتت  عبتتد التترحمن محمتتد ستتالم /  الختتاص بالمهنتتدس لجنتتة االمتحتتان الشتتامل

 -وشكلت اللجنة من: المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌةو

   
(خارجً) مسعٌن ش جامعة -الهندسة بكلٌة متفرغ أستاذ      عبد الحلٌم عبد النبً ذكري/ د8أ 6  

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ السٌد محمود الربٌعً/ أ.د 4

()مشرف  

من داخل  )المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ / فتحً السٌد عبد السمٌعأ.د 8

 القسم(

()من خارج القسم المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌةوعلوم الحاسبات  هندسةبقسم   أستاذ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة /أ.د 4  

 المنوفٌة جامعة -رونٌةاإللكت الهندسة بكلٌة الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم مساعد أستاذ سعٌد محمد عبد العاطً/ د 6

من داخل القسم()  

م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌا  ونجاح 68/4/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.المهندس المذكور  

نتة االمتحتان الشتامل باجتٌتا  ونجتاح متا جتاء بتقرٌتر لجطبقتاا ل جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

 .المهندس المذكور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

تقرٌتر بشتان    واالتصتاالت الكهربٌتة هندستة اإللكترونٌتاتد/ رئٌس مجلتس قستم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ3-5) 
 المستجل لدرجتة دكتتور الفلستفة فتً العلتوم الهندستٌة-تتامر صتالح الستٌد مصتطفً /  الختاص بالمهندستة لجنة االمتحتان الشتامل
 -وشكلت اللجنة من:

(خارجً) عٌن شمس جامعة -الهندسة بكلٌة متفرغ أستاذ      عبد الحلٌم عبد النبً ذكري/ د8أ 6  

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ لسٌد محمود الربٌعًا/ أ.د 4

()مشرف  

من داخل  )المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ / منً محمد صبري شقٌرأ.د 8

م(القس  

()من خارج القسم المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌةمساعد بقسم الفٌ ٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  أستاذ أحمد عبد الفتاح أبو عراٌس /د 4  

من ) نوفٌةالم جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم مساعد أستاذ أحمد نبٌه ذكً راشد/ د 6

 داخل القسم(

م بالموافقتة علتى متا جتاء بتقرٌتر لجنتة االمتحتان الشتامل باجتٌتا  68/4/4869وقد أوصتى المجلتس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ   
 ونجاح المهندس المذكور.

لشتامل باجتٌتا  ونجتاح ما جاء بتقرٌتر لجنتة االمتحتان اطبقاا ل  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

 المهندس المذكور.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ن الطلتب بشتأد/ رئتٌس مجلتس  قستم هندستة االلكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة 8بخصوص الخطاب التوارد متن الستٌد أ( 9-5)

المقدم من كلا من السٌد األستاذ الدكتور/ صابر حلمً  ٌن الدٌن والدكتورة/ هند عبد العظٌم ملهط برفع اسم ستٌادتهما متن لجنتة 

لتصتبح لجنتة ة/ رٌحتاب محمتد حلمتً محمتد أبتو العطتا وذلت  لظتروف خاصتة الخاصتة بالمهندست اإلشراف علً رستالة التدكتوراه

  -اإلشراف كالتالً :

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ عادل عبد المسٌح صلٌب أ.د/ 6  

رفتع استم  ستٌادتهما متن لجنتة اإلشتراف  بالموافقتة علتى م68/4/4869بتتارٌخ المنعقتدة  وقد أوصتى المجلتس بجلستته

 8طالبة المذكورة علً رسالة الدكتوراه الخاصة بال

رفع اسم  ستٌادتهما متن لجنتة اإلشتراف علتً رستالة التدكتوراه ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 8الخاصة بالطالبة المذكورة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشتأن الطلتب د/ رئٌس مجلتس  قستم هندستة االلكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 68-5)

/ الخاصة بالمهندسبرفع اسم سٌادته من لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر  -المقدم من السٌد الدكتور/ أسامه فو ي  هران 

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :و الدسوقً وذل  لظروف خاصة سامر عمر

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ أ.د/ حسام الدٌن حسٌن أحمد 6  

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة االتواالتص االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ أ.د/ فتحً السٌد عبد السمٌع 4  

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسمأستاذ مساعد  د/ ولٌد عٌد عبد الرحمن الحنفً 8  

علتً  رفتع استم ستٌادته متن لجنتة اإلشتراف وافقتة علتىبالم م68/4/4869المنعقتدة بتتارٌخ  وقد أوصى المجلتس بجلستته

 8رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب المذكور 

رفتع استم ستٌادته متن لجنتة اإلشتراف علتً رستالة الماجستتٌر ب جاء بتوصتٌة مجلتس القستم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 8الخاصة بالطالب المذكور 

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

الطلتب  بشتانهندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة د/ رئتٌس مجلتس قستم 8بخصوص الخطاب الوارد من الستٌد أ( 66-5)

المستجل لدرجتة  -ف على الطالب/ أشرف عبد هللا عبد البدٌع البناالمقدم من السٌد الدكتور/ أحمد نبٌه ذكً راشد عن لجنة اإلشرا

 م بالموافقة على المد لمدة عام أول وذل  الستكمال متطلبات الرسالة.4864الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة دورة أكتوبر 

ة عتتام أول بنتتاءا علتتً رد الستتادة علتتى المتتد لمتتد بالموافقتتة م68/4/4869المنعقتتدة بتتتارٌخ  بجلستتته وقتتد أوصتتً المجلتتس

 المشرفٌن.

 المد لمدة عام أول بناءا علً رد السادة المشرفٌن.ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب د/ رئتٌس مجلتس قستم 8بخصوص الخطاب الوارد من الستٌد أ( 64-5)

م  بالموافقتة علتى قبتول عتذره عتن 4863دورة أكتتوبر  المقٌتد بتمهٌتدي دكتتوراه -المقدم من الطالب/ أحمد سمٌر محمود كترٌم 
  م و ذل  نظراا لظروف مرا والدته.4863/4869اسً األول للعام الجامعً دخول امتحان الفصل الدر
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علتتً قبتتول عتتذر الطالتتب المتتذكور بعالٌتتة عتتن دختتول  بالموافقتتة م68/4/4869المنعقتتدة بتتتارٌخ  بجلستتته وقتتد أوصتتً المجلتتس
  م و ذل  نظراا لظروف مرا والدته.4863/4869امتحان الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

قبتول عتذر الطالتب المتذكور بعالٌتة عتن دختول امتحتان ب جتاء بتوصتٌة مجلتس القستم توصً اللجنة بالموافقتة علتً متا -لقـــرار :ا  

  م و ذل  نظراا لظروف مرا والدته.4863/4869الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 
 

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

هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطالبتة/ د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 68-5)
فقتة علتى الغتاء م  بالموا4866دورة أكتتوبر  المدرس المساعد بالقسم والمقٌتدة بتمهٌتدي دكتتوراه –سلوى سعٌد حامد مصطفى 

 قٌدها وذل  نظرا لسفرها فً اجا ة دراسٌة الى هونج كونج للحصول على درجة الدكتوراه.
 

علً الغاء قٌد الطالبة المذكورة وذل  نظترا لستفرها فتً  بالموافقة م68/4/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس
 اه.اجا ة دراسٌة الى هونج كونج للحصول على درجة الدكتور

إلغتاء قٌتد الطالبتة المتذكورة وذلت  نظترا لستفرها فتً اجتا ة ب جتاء بتوصتٌة مجلتس القستم توصً اللجنة بالموافقة علً متا -القـــرار :  

 دراسٌة الى هونج كونج للحصول على درجة الدكتوراه.
 

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

هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب د/ رئٌس مجلتس قستم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 64-5) 
 ًمالمقدم من أ.د/ عادل عبد المسٌح صتلٌب األستتاذ المتفترغ بقستم هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة والمرشتد األكتادٌ

م  بالموافقتتة علتتى التحستتٌن فتتً متتادة )انتشتتار 4866دورة أكتتتوبر  علتً الطالتتب/ أحمتتد عتتاطف حستتن  المقٌتتد بتمهٌتتدي دكتتتوراه
   الموجات الكهرومغناطٌسٌة(.

 

   .بالموافقة م68/4/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 . جلس القسمجاء بتوصٌة م توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :  

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشتأن 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (66-5) 

م للعتتتام الجتتتامعً 4869العلٌتتتا دورة ٌنتتتاٌر  تلتتتً قبتتتول قٌتتتد الطتتتلب الجتتتدد المتقتتتدمٌن للقٌتتتد بالدارستتتاالموافقتتتة ع

 تمهٌدي ماجستٌر( –م للدرجات العلمٌة التالٌة ) تمهٌدي دكتوراه 4863/4869

 )تمهٌدي دكتوراه(    : أولهم م/ محمد سامً سعٌد عرفة        وآخرهم م/ كٌرلس فؤاد لبٌب ٌوسف.      

 تمهٌدي ماجستٌر(   : أولهم م/ عمر أحمد عبد المرضً عمر   وآخرهم م/ محمد ابراهٌم عبد الحلٌم شبانه عوا.)

باعتمتاد استتتمارات القٌتد وقبتتول الطتلب لمرحلتتة ) تمهٌتتدي  م 68/4/4863المنعقتدة بتتتارٌخ  أوصتتى المجلتس بجلستتته وقتد 

 م .4863/4869جامعً م  للعام ال4869تمهٌدي ماجستٌر( دورة ٌناٌر  –دكتوراه 

باعتماد استمارات القٌد وقبول الطلب لمرحلتة ) تمهٌتدي دكتتوراه  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :  

 م .4863/4869م  للعام الجامعً 4869تمهٌدي ماجستٌر( دورة ٌناٌر  –

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

  موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا 
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الطلتب المقتدم متن لجنتة بشتان    هندسة وعلتوم الحاستباتد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ6-5)
دكتتتور لدرجتتة  ةالمستتجلالمتتدرس المستتاعد بالقستتم و -لع ٌتت  محمتتد عشتترهعبٌتتر عبتتد ا/ ةاإلشتتراف الخاصتتة بالمهندستت

 فً العلوم الهندسٌة.   الفلسفة

 " تنفٌذ آالت الحوسبة باستخدام الحما النووي"               فً موضوع :      

" Computing Machine Implementation Using DNA"  

-السادة:من  الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

  جامعة أسٌوط )خارجً( -الهندسة ةأستاذ بكلٌ محمد أبو  هاد أبو  ٌد      د/8أ 6

جامعتة المنوفٌتة  -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌتة أ.د/ طه السٌد طه 4
 )داخلً(

(       مشرف ) ةجامعة المنوفٌ–ندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أستاذ متفرغ بقسم ه / نوال أحمد الفٌشاويأ.د 8  

(                      مشرف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة )–أستاذ بجامعة دو  جون هنري رٌف/ أ.د 4  

 ةللمهندس لمناقشةوا الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 68/4/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
إلٌه. اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور  

بتنفس  ةالمتذكور ةللمهندست والمناقشتة الفحتصتشتكٌل لجنتة ب جتاء بتوصتٌة مجلتس القستم توصً اللجنة بالموافقتة علتً متا -القـــرار :

 .إلٌه اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

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

الطلتب المقتدم متن لجنتة بشتان    هندسة وعلتوم الحاستباتد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-5)
 فً العلوم الهندسٌة.   الماجستٌرلدرجة  ةالمسجل -فت محمد السعوديسلمى را/ ةاإلشراف الخاصة بالمهندس

 " معالجة االشارات الكهربٌة لمخطط القلب"               فً موضوع :      

" Electrocardiogram (ECG) Signal Processing"  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

  )خارجً( نجامعة حلوا -الهندسة ةأستاذ الهندسة الطبٌة بكلٌ دسوقًمحمد على احمد ال د/8أ 6

 جامعة المنوفٌة )مشرف( -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أ.د/ طه السٌد طه 4

(        داخلً ) ةجامعة المنوفٌ–ٌة الهندسة اإللكترونٌة أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكل / نوال أحمد الفٌشاويأ.د 8  

اٌمتتتتن الستتتتٌد احمتتتتد الستتتتٌد / أ.د 4
 عمٌرة

(              مشرف ) ةجامعة المنوفٌ–أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة   

 ةللمهندس والمناقشة الفحصٌل لجنة م بالموافقة على تشك68/4/4869وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
إلٌه. اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور  
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بتنفس  ةالمتذكور ةللمهندست والمناقشتة الفحتصتشتكٌل لجنتة ب جاء بتوصٌة مجلس القستم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

 .إلٌه اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

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

الستٌد الطلب المقتدم متن بشان    هندسة وعلوم الحاسباتد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8-5) 
المستجل لدرجتة دكتتور  -تتامر طتلل محمتد عبتد الهتادي/  المشرف الرئٌسً علتً الطالتب- ٌم معواأ.د/ معوا ابراه

 الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.  

 " تحسٌن الصور المستقبلة من األقمار الصناعٌة بتقنٌة الدمج"      فً موضوع :       

" Fusion Based Enhancement of Satellite Images"  

-تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة: بالموافقة على  

(خارجً)جامعة حلوان  –بكلٌة الهندسة  متفرغ أستاذ السٌد مصطفً سعد/ د8أ 6  

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة ةاإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌ هندسةمتفرغ بقسم  أستاذ معوا ابراهٌم معوا /أ.د 4

()مشرف  

)من خارج  المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌةالصناعٌة والتحكم  االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ لستار قطبمجدي عبد ا/ أ.د 8

(القسم  

()من داخل القسم المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌةوعلوم الحاسبات  هندسةمتفرغ بقسم  أستاذ نوال أحمد الفٌشاوي /أ.د 4  

()من داخل القسم المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌةوعلوم الحاسبات  هندسةبقسم  أستاذ السٌد أحمد السٌد عمٌرة أٌمن/ أ.د 6  

م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس 66/64/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
إلٌه. اإلشارةوالسابق المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم   

تشتكٌل لجنتة امتحتان شتامل للمهنتدس المتذكور بتنفس التشتكٌل ب جاء بتوصٌة مجلس القستم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 .إلٌه اإلشارةالمقترح الوارد من القسم والسابق 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

د/ رئتٌس مجلتتس  قستم هندستة وعلتوم الحاستبات بشتأن الموافقتة علتتً 8بخصتوص الخطتاب التوارد متن الستٌد أ (4-5)

رجات م للتد4863/4869م للعتام الجتامعً 4869العلٌتا دورة ٌنتاٌر  تقبول قٌد الطلب الجدد المتقدمٌن للقٌد بالدارستا

 تمهٌدي ماجستٌر(. –العلمٌة التالٌة ) تمهٌدي دكتوراه 

 م/ سمر منصور محمود  اٌد.  -4م/ مروة محمد علً شرف الدٌن        -6)تمهٌدي دكتوراه( شعبة علوم الحاسب:       

 م/ نبٌلة فرج  كً الحلفاوي -8

 )تمهٌدي ماجستٌر( شعبة هندسة حاسب  : م/ عبٌر عرابً حسٌن 

 ماجستٌر( شعبة علوم حاسب  : م/ حسٌن علً ابراهٌم محمد          )تمهٌدي 
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باعتمتاد استتمارات القٌتد وقبتول الطتلب لمرحلتة ) تمهٌتدي  م 68/4/4869المنعقدة بتارٌخ  أوصى المجلس بجلسته وقد

 م .4863/4869م  للعام الجامعً 4869تمهٌدي ماجستٌر( دورة ٌناٌر  –دكتوراه 

باعتمتاد استتمارات القٌتد وقبتول الطتلب لمرحلتة ) تمهٌتدي  جتاء بتوصتٌة مجلتس القستم اللجنتة بالموافقتة علتً متاتوصً  -القـــرار :  

 م .4863/4869م  للعام الجامعً 4869تمهٌدي ماجستٌر( دورة ٌناٌر  –دكتوراه 

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

 موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم:     رابعا 

التقتتارٌر بشتتان  اإللكترونٌتتات الصتتناعٌة والتتتحكمد/ رئتتٌس مجلتتس قستتم هندستتة 8( بخصتتوص الخطتتاب التتوارد متتن الستتٌد أ6-5)

  -: ًوالتً ٌطلبون فٌها الموافقة علً المد لعام آخر وه الماجستٌررجة المسجلٌن لدالسنوٌة للسادة المشرفٌن علً الطلب 

 م/ هند عبد الغفار عبد السلم نور الدٌن                                   -6

متا جتاء بتالتقرٌر وهتو المتد للطالبتة المتذكورة  بالموافقتة علتً م68/4/4869المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 آخر. بعالٌة عام

طبقاا لما ما جاء بالتقرٌر وهو المد للطالبة المتذكورة بعالٌتة   جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 عام آخر.

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

د/ رئتٌس مجلتس  قستم هندستة اإللكترونٌتات الصتناعٌة والتتحكم بشتأن 8بخصوص الخطاب التوارد متن الستٌد أ (4-5) 

م للعتتتام الجتتتامعً 4869العلٌتتتا دورة ٌنتتتاٌر  تالموافقتتتة علتتتً قبتتتول قٌتتتد الطتتتلب الجتتتدد المتقتتتدمٌن للقٌتتتد بالدارستتتا

 دبلوم( -مهٌدي ماجستٌرت –م للدرجات العلمٌة التالٌة ) تمهٌدي دكتوراه 4863/4869

 م/ كامل سمٌر جرجس كامل -4م/ ندي محمد معوا محمود حنفً       -6)تمهٌدي دكتوراه(    :      

 )تمهٌدي ماجستٌر(   : أولهم م/ أحمد محمود صبحً أحمد الشاذلً      وآخرهم م/ أحمد مجدي عبدالعظٌم اللٌثً   

                 م/ أحمد عادل محمد ابراهٌم خضر -4حمد أمٌن محمود                م/ ولٌد م -6)دبلوم(                :     

باعتمتاد استتتمارات القٌتد وقبتتول الطتلب لمرحلتتة ) تمهٌتتدي  م 68/4/4869المنعقتدة بتتتارٌخ  أوصتتى المجلتس بجلستتته وقتد 

 م .4863/4869م  للعام الجامعً 4869دبلوم( دورة ٌناٌر  -تمهٌدي ماجستٌر –دكتوراه 

باعتماد استمارات القٌد وقبول الطلب لمرحلتة ) تمهٌتدي دكتتوراه  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :  

 م .4863/4869م  للعام الجامعً 4869دبلوم( دورة ٌناٌر  -تمهٌدي ماجستٌر –

 الفٌ ٌقا والرٌاضٌات الهندسةموضوعات قسم :     خامسا

الموافقة علً ما جاء  نوالرٌاضٌات الهندسٌة بشأ اقسم الفٌ ٌقبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  ( 6-5)

 العلوم فً الماجستٌردرجة المعٌد بالقسم  –مٌنا أبو سته مرقس  خاري / بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.األساسٌة الهندسٌة  
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 "ل العددٌة لمعادالت فرٌدهولم التكاملٌة الشاذة والتً من النوع األولالحلو"         -فً موضوع:

“Numerical Solution of Singular Fredholm Integral Equations of the First Kind” 

 بالموافقة علً منح المهندسم 66/4/4869والممتدة حتً  م68/4/4863المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . الهندسٌة تخصص رٌاضٌات هندسٌة األساسٌة  العلومفً  الماجستٌررجة المذكور د

األساسٌة   العلومفً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندسب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

 . الهندسٌة تخصص رٌاضٌات هندسٌة

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

د/ رئتٌس مجلتس  قستم الفٌ ٌقتتا والرٌاضتٌات الهندستٌة بشتأن الموافقتتة 8بخصتوص الخطتاب التوارد متن الستتٌد أ (4-5)

م 4863/4869م الجتتامعً م للعتتا4869العلٌتتا دورة ٌنتتاٌر  تعلتتً قبتتول قٌتتد الطتتلب الجتتدد المتقتتدمٌن للقٌتتد بالدارستتا

 للدرجات العلمٌة ) تمهٌدي دكتوراه(.

 م/ راندا عادل محمد العشماوي -4م/ نورا ٌحًٌ  كرٌا الشٌخ                  -6)تمهٌدي دكتوراه(    :      

وقبتول باعتماد استتمارات القٌتد  م66/4/4869والممتدة حتً م 68/4/4869المنعقدة بتارٌخ  أوصى المجلس بجلسته وقد 

 م .4863/4869م  للعام الجامعً 4869الطلب لمرحلة ) تمهٌدي دكتوراه( دورة ٌناٌر 

باعتماد استمارات القٌد وقبول الطلب لمرحلة ) تمهٌدي دكتوراه(  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :  

 م .4863/4869م  للعام الجامعً 4869دورة ٌناٌر 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 الطلتب المقتدم متن بشتأن الفٌ ٌقتا والرٌاضتٌات الهندستٌة د/ رئتٌس مجلتس قستم 8بخصوص الخطاب الوارد متن الستٌد أ( 8-5) 

م  بالموافقة على الغتاء قٌتدها وذلت  4865دورة أكتوبر  والمقٌدة بتمهٌدي دكتوراهاري نرمٌن عبد الستار صابر عبد الب الطالبة/
 .نظراا لظروف خاصة بها

 

علتتً الغتتاء قٌتتد  بالموافقتتة  م66/4/4869والممتتتدة حتتتً  م68/4/4869المنعقتتدة بتتتارٌخ  بجلستتته وقتتد أوصتتً المجلتتس
 .وذل  بناءا علً طلبهاالطالبة المذكورة 

 .وذل  بناءا علً طلبهاإلغاء قٌد الطالبة المذكورة ب جاء بتوصٌة مجلس القسم وصً اللجنة بالموافقة علً مات -القـــرار :  

 

 

 

 

 ظهرا" الثانٌة عشر"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة 
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 وكٌل الكلٌة                                                                       

 للدراسات العلٌا والبحوث                                                                 

 

  د/ سناء محمود الربٌعً(8)أ                                                              


