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8 م4863 مارس ( عن شهر6رقم ) السابعة الجلسةمحضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا "   

تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌا  الثانٌة عشر ظهرا   الساعةم وفً تمام  8/4863/ 63الموافق األحد إنه فً ٌوم -

 كل   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 ي شقٌر د/ منً محمد صبر8أ 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

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

  المصـادقــات :أوال 

 .م63/4/4866( المنعقدة بتارٌخ السادسةة علً محضر الجلسة السابقة )المصادق 

  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة موضوعاتثانٌا : 

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

 الهندسٌة العلوم ًالماجستٌر فدرجة  -هبه منصور أحمد منتصر /ة لحكم والمناقشة بمنح المهندسعلً ما جاء بتوصٌة لجنة ا

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة  

 "التصنٌف الكفء للصور الرقمٌة"                       -فً موضوع:

“Efficient Digital Image Classification” 

فً  الماجستٌردرجة  ةالمذكورة بالموافقة علً منح المهندس م66/8/4863المنعقدة بتارٌخ سته وقد أوصى المجلس بجل 

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

 . هندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةال



 

 

 

 

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

 

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

الت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةا8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)
 الفلسةفة ردكتةوالمقٌةد لدرجةة  - عبد الرحمن محمد مصطفى سلٌم/  للمهندس لدكتوراهعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة ا

والمعةدل التراكمةً الجزئةً لمتوسةةط  م4866 ٌنةاٌردورة  فةً العلةوم الهندسةٌة بقسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة

 .( وٌحق له التسجٌل وٌستكمل8448عة مواد ) أعلى أرب

 "تحسٌن أداء تقنٌات التعدٌل متعددة الحامل فً نظم االتصاالت تحت الماء "       -:فً موضوع 

" Performance Enhancement of Multicarrier Modulation Techniques in Underwater 
Communication Systems" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ متفرغ بقسم سٌد طه طه ال/ أ.د 6

 -بكلٌةةة الهندسةةة اإللكترونٌةةة هندسةةة االلكترونٌةةات واالتصةةاالت الكهربٌـــــةةـة أسةةتاذ متفةةرغ )أسةةتاذ مسةةاعد ( بقسةةم د/ عادل شاكر الفٌشاوي 4
 جامعة المنوفٌة

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ مساعد بقسم د/أسامة فوزي زهران  8

 .للطالب لمذكوربالموافقة علً التسجٌل  م66/8/4863وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 .للطالب لمذكورالتسجٌل ب بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء  -القرار:

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

أن الطلب بشة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌهندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-6) 

بقسم هندسة  فً العلوم الهندسٌة المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة -جرمٌن جرجس سٌدهم جرجس  /  المقدم من الطالبة

أول عن العام الجامعً  مم  بالموافقة على إٌقاف تسجٌلها لمدة عا4866دورة أكتوبر  ربٌةااللكترونٌات واالتصاالت الكه

  طفلها.م و ذلك نظرا  لرعاٌة 4866/4863

 لمةدة عةام أولة المةذكورإٌقاف تسجٌل الطالبةة  علً بالموافقة م66/8/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 طبقا  للوائح و القواعد المعمول بها.

 . للمدة عام أوة المذكورتسجٌل الطالبة  فبإٌقا القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس  -القـــرار :  

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

أن الطلةةب بشةةاإللكترونٌةةات واالتصةاالت الكهربٌةةة هندسةةة د/ رئةةٌس مجلةةس قسةم 8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةن السةةٌد أ( 4-6)
بقسةم هندسةة االلكترونٌةات  المسةجلة لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌة -لً راشةد الةلب  رنا عةد/  المقدم من الطالبة
م و 4866/4863ثةان عةن العةام الجةامعً  مم  بالموافقة على إٌقاف تسجٌلها لمدة عةا4864دورة أكتوبر  ربٌةواالتصاالت الكه

   ذلك نظرا  لرعاٌة طفلها.

 لمةدة عةام ثةانة المةذكورإٌقاف تسجٌل الطالبةة  علً بالموافقة م66/8/4863ارٌخ المنعقدة بت بجلسته وقد أوصً المجلس

 طبقا  للوائح و القواعد المعمول بها.

 . لمدة عام ثانة المذكوربإٌقاف تسجٌل الطالبة  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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الطلةب بشةأن  واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإللكترونٌةات 8بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ( 6-6)
لطالب / عبد الوهاب فوزي محمد المقٌد بتمهٌةدي دكتةوراه دورة المقدم من أد./ منى محمد صبري شقٌر المرشد األكادٌمً على ا

)تصةمٌم شةفرات :بةدال  مةن مةادة : ) تطبٌقات الشةبكات العصةبٌة فةً نظةم االتصةاالت ( دراسة مادة لًع م للموافقة4866أكتوبر 
 م.4866/4863الجامعً  مفً الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا االتصاالت ذات الطٌف الموسع(

 
 .بالموافقة  م66/8/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و

 للطالةب السةابق اإلشةارة إلٌهمةا حةذف وإضةافة المقةررٌنب توصً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

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

الطلةب  بشةان  هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئةٌس مجلةس قسةم 8( بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ5-6)
ر الخاصةة بةالطلب سٌادته مةن لجنةة اإلشةراف علةى رسةالة الماجسةتٌ  مالمقدم من السٌد أ.د/السٌد محمود الربٌعً بشأن رفع اس

 -اآلتً أسماؤهم  :

 الطالب / خالد محمد عبد الوهاب أبو عجٌزة -4الطالبة /راندا صابر جمال حماد                               -6

 الطالب / عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد الشلٌبى -4الطالب / هانً ٌسرى أحمد المنوفً                        - 8

 خاصة. وذلك ألسباب

رفع اسم سةٌادته مةن لجةان اإلشةراف علةى  م بالموافقة على66/8/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 رسائل الماجستٌر للطلب المذكورٌن بعالٌة وتصبح لجان اإلشراف لكل طالب كما ورد بخطاب القسم المرفق .

برفةةع اسةةم سةةٌادته مةةن لجةةان اإلشةةراف علةةى رسةةائل  القسةةم توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس -القةةرار :

 الماجستٌر للطلب المذكورٌن بعالٌة وتصبح لجان اإلشراف لكل طالب كما ورد بخطاب القسم المرفق .

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

 الموافقةة بشةانهندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة  د/ رئٌس مجلس قسم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6) 

لرسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة/ هٌةام عبةد المرضةى عبةد الحمٌةد عبةد النبةً  و المناقشة الفحصتشكٌل لجنة  على
  . هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة العلوم الهندسٌة تخصص والمسجلة لدرجة الماجستٌر فً

 "إرسال الصور على قنوات االتصال مع التحقق من محتواها"       فً موضوع :    

"Image Transmission Over Communication Channels With Confidence Guarantee” 

 

-تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة:  

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )مشرف(    / إبراهٌم محمد الدكانًد8أ 6

 أستاذ بكلٌة الهندسة شبرا)خارجً(                                                                                    هالة محمد عبد القادر ا.د/ 4

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )داخلً(    الربٌعً أ.د/ السٌد محمود 8
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 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )مشرف(                                 سامً عبد المنعم الضلٌلد/ ا. 4

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة م 66/8/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
 المذكورة.

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

 الموافقةة بشةانهندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة  د/ رئٌس مجلةس قسةم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-6)

لرسةالة الماجسةتٌر الخاصةة بالمهنةدس/ كٌةرلس فةؤاد لبٌةب ٌوسةف المعٌةد بالقسةم  و المناقشة الفحصتشكٌل لجنة  على
  . هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصصوالمسجل لدرج

 "إدارة الطٌف لشبكات االتصاالت اللسلكٌة"     فً موضوع :                

"Spectrum Management for Wireless Communication Networks” 

-تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة:  

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة )داخلً(                                     عوض إبراهٌم معوضمد/ ا. 6

الشروق )خارجً(–أستاذ بالمعهد العالً للهندسة  أ.د/ صلح سٌد إبراهٌم العجوز 4  

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

م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشةة للمهنةدس 66/8/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
 المذكور.
 مناقشة للمهندس المذكور.بتشكٌل لجنة الفحص وال توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

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

  موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا

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

فً العلوم  الماجستٌر لدرجة  المقٌدة -أمٌره رفعت محمد السٌد الصبً/ ةللمهندس الماجستٌر خطة البحث الخاصة لرسالة 

وٌحق ( 4448مواد  ) 4والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط نقاط  م4866 أكتوبردورة  وعلوم الحاسباتالهندسٌة بقسم هندسة 

وتستكمل. لتسجٌلاا له  

 "تحسٌن أداء شبكات الند للند لتدفقات الفٌدٌو "             -:فً موضوع 

" Performance Enhancement of Peer to Peer Networks for Video Streams" 

  -تحت إشراف :

 أستاذ متفرغ بمعهد بحوث اإللكترونٌات بالقاهرة. أ.د/ محمد سعٌد عبد المطلب 6

 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة  أستاذ بقسم السٌد احمد السٌد عمٌره أٌمن/ أ.د 4
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 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة  مدرس بقسم د/ هناء أبو العنٌن عبد الجٌد تركً 8

 ة المذكورة.بالموافقة علً التسجٌل للطالب م66/8/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 ة المذكورة.التسجٌل للطالبب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

أن الطلةب المقةدم مةن الطالبةة/ بشة وعلةوم الحاسةباتهندسةة د/ رئٌس مجلس قسةم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)
دورة أكتةوبر  وعلةوم الحاسةباتفةً العلةوم الهندسةٌة بقسةم هندسةة  الماجسةتٌرلدرجةة  المسجلة -آٌات النبوي عبد الحً النحاس 

   م و ذلك نظرا  لرعاٌة طفلها.4866/4863الجامعً م  بالموافقة على إٌقاف تسجٌلها للعام 4864

 ة.المذكورإٌقاف تسجٌل الطالبة  علً بالموافقة م66/8/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 ة.المذكوربإٌقاف تسجٌل الطالبة  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

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

نةوال / أ.دأن الطلةب المقةدم مةن بشة وعلوم الحاسةباتهندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-6)
 الماجسةتٌرلدرجةة  المسةجل قة على إلغاء تسجٌل الطالب/ محمد سةعٌد عةزام أحمد الفٌشاوي األستاذ المتفرغ بالقسم بشأن المواف

  ذلك نظرا  ألنه تم من قبل إٌقاف قٌد الطالب وهو على منحة إلى الصٌن .و وعلوم الحاسباتفً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة 

 .المذكورالطالب إلغاء تسجٌل  علً بالموافقة م66/8/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 .المذكوربإلغاء تسجٌل الطالب  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

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

 ندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكمموضوعات قسم ه:     رابعا

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

 فً دكتور الفلسفة درجة  -سامح عبد الحلٌم محمد عبد السلم / علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم تخصص هندسةوم الهندسٌة العل  

 "تصمٌم حاكم ذكً متٌن ألنظمة التحكم الشبكً"                 -فً موضوع:

“Robust Intelligent Controller Design for Networked Control Systems” 

 دكتور الفلسفةالمذكور درجة  ً منح المهندسبالموافقة عل م66/8/4863المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم العلوم الهندسٌةفً 

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

 . لتحكمتخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة وا الهندسٌة

بشأن الموافقة  اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 4-6)

العلوم  فًالماجستٌر درجة  -أحمد عبد البدٌع محمد السٌد علً/ علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.ت الصناعٌة والتحكماإللكترونٌا تخصص هندسةالهندسٌة   
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الذي ٌسبق  aعلى جاء بالتقارٌر وحذف حرف  بالموافقة م66/8/4863المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 فً عنوان الرسالة لتصبح :  Networkedكلمة 

 "المتحكم الذكً للتحكم بشبكة أنظمة المؤازرة"

“Intelligent Controller for Networked Control Servo Systems” 

 . تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم العلوم الهندسٌةفً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندس و 

 العلوم الهندسٌةفً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندسب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

 عنوان الرسالة باللغة اإلنجلٌزٌة: والتحكم تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة

“Intelligent Controller for Networked Control Servo Systems” 

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

تقرٌةر لجنةة  بشةانهندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم  د/ رئٌس مجلةس قسةم8لوارد من السٌد أبخصوص الخطاب ا( 8-6)

الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌة  روالمسةجل لدرجةة دكتةو -الخاص بالمهنةدس/ عمةر أحمةد محمةد شةاهٌن االمتحان الشامل 
  -وشكلت اللجنة من: اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكمبقسم هندسة 

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

والرٌاضٌات الهندسٌة )من خارج القسم(                       اأستاذ متفرغ بقسم الفٌزٌق سعٌد على الصٌرفًا.د/  4  

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

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم ) مشرف (                      أ.د /محمد عبد العظٌم البردٌنى 4

جامعة عٌن شمس )خارجً( –أستاذ بكلٌة الهندسة  ا.د/ مصطفى محمود جمعة 6  

 

م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل 66/8/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور.

لمةا جةاء بتقرٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل باجتٌةاز  طبقةا   توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسةم -: القـــرار

 ندس المذكور.ونجاح المه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
الطلب المقدم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6) 

:             حةةذف مقةةرر لةةًع م للموافقةةة4866/ إسةةراء منٌةةر عبةةد العزٌةةز زنةةاتً المقٌةةدة بتمهٌةةدي ماجسةةتٌر دورة أكتةةوبر مةةن الطالبةةة
إضةةافة وم 4866/4863الجةةامعً  م) الةةتحكم باسةةتخدام المنطةةق الهلمةةً ( مةةن الفصةةل الدراسةةً الثةةانً للخطةةة الدراسةةٌة للعةةا

 م.4866/4863الجامعً  مإلى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا دمة(الصناعٌة المتق اإللكترونٌات)التحكم فً :رمقر
 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنبالموافقةة علةً  م66/8/4863بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ  أوصةً المجلةةسقةد و

 ة.المذكور ةللطالب
 ةللطالبة السةابق اإلشةارة إلٌهمةا حةذف وإضةافة المقةررٌنب توصً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

 ة.المذكور
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الطلب المقدم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8ارد من السٌد أبخصوص الخطاب الو( 6-6) 

: ) الةةتحكم حةةذف مقةةرر لةةًع م للموافقةةة4866مةةن الطالبةةة/ شةةٌرٌن رضةةا عبةةد الفتةةاح المقٌةةدة بتمهٌةةدي ماجسةةتٌر دورة أكتةةوبر 
)الةتحكم :رإضةافة مقةروم 4866/4863الجةامعً  مٌة للعةاباستخدام المنطق الهلمً ( من الفصل الدراسً الثانً للخطةة الدراسة

 م.4866/4863الجامعً  مإلى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا الصناعٌة المتقدمة( اإللكترونٌاتفً 
 
 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنبالموافقةة علةً  م66/8/4863بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ  أوصةً المجلةةسقةد و

 ة.المذكور ةللطالب
 ةللطالبة السةابق اإلشةارة إلٌهمةا حةذف وإضةافة المقةررٌنب توصً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

 ة.المذكور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  -القـــرار :
الطلةب المقةدم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-6)

: ) الةتحكم حةذف مقةرر لةًع م للموافقةة4866من الطالب/ محمد مجدي محمود فتح هللا المقٌةد بتمهٌةدي ماجسةتٌر دورة أكتةوبر 
)الةتحكم :رإضةافة مقةروم 4866/4863الجةامعً  مالهلمً ( من الفصل الدراسً الثانً للخطةة الدراسةٌة للعةاباستخدام المنطق 

 م.4866/4863الجامعً  مإلى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا الصناعٌة المتقدمة( اإللكترونٌاتفً 
 
 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنعلةً بالموافقةة  م66/8/4863بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ  أوصةً المجلةةسقةد و

 .المذكور للطالب
 للطالةب السةابق اإلشةارة إلٌهمةا حةذف وإضةافة المقةررٌنب توصً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

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

الطلةب المقةدم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)
:             مقةةرر حةةذف لةةًع م للموافقةةة4866مةةن الطالةةب / ربٌةةع عبةةد المقصةةود أحمةةد عبٌةةد  المقٌةةد بتمهٌةةدي ماجسةةتٌر دورة أكتةةوبر 

) :رإضةافة مقةروم 4866/4863الجةامعً  م) موضوعات مختارة فً التحكم ( من الفصل الدراسً الثةانً للخطةة الدراسةٌة للعةا
 م.4866/4863الجامعً  مإلى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا الصناعٌة المتقدمة( اإللكترونٌاتالتحكم فً 

 
 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنبالموافقةة علةً  م66/8/4863ه المنعقةدة بتةةارٌخ بجلسةت أوصةً المجلةةسقةد و

 .المذكور للطالب
 للطالةب السةابق اإلشةارة إلٌهمةا حةذف وإضةافة المقةررٌنب توصً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

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

الطلةب المقةدم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-6)
: حةذف مقةرر لةًع م للموافقةة4866دي ماجسةتٌر دورة أكتةوبر الخةالق محمةود أبةو النجةا المقٌةد بتمهٌة دمن الطالبةة / رانٌةا عبة

 ):رإضةافة مقةروم 4866/4863الجةامعً  م)موضوعات مختارة فةً الةتحكم( مةن الفصةل الدراسةً الثةانً للخطةة الدراسةٌة للعةا
 م.4866/4863الجامعً  مإلى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا الصناعٌة المتقدمة( اإللكترونٌاتالتحكم فً 

 
 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنبالموافقةة علةً  م66/8/4863بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ  أوصةً المجلةةسقةد و

 ة.المذكور ةللطالب
 ةللطالبة السةابق اإلشةارة إلٌهمةا حةذف وإضةافة المقةررٌنب توصً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

 .ةالمذكور
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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الطلةب المقةدم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 9-6)
:  ) موضةوعات حةذف مقةرر لةًع م للموافقةة4863ة المقٌد بتمهٌدي ماجسةتٌر دورة ٌنةاٌر من الطالبة / هانم سعٌد محمد حرٌز

)الةةتحكم فةةً :رإضةةافة مقةةروم 4866/4863الجةةامعً  ممختةةارة فةةً الةةتحكم( مةةن الفصةةل الدراسةةً الثةةانً للخطةةة الدراسةةٌة للعةةا
 م.4866/4863الجامعً  معاإلى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة لل الصناعٌة  المتقدمة( اإللكترونٌات

 
 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنبالموافقةة علةً  م66/8/4863بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ  أوصةً المجلةةسقةد و

 ة.المذكور ةللطالب
 ةلطالبةل السةابق اإلشةارة إلٌهمةا حةذف وإضةافة المقةررٌنب توصً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

 ة.المذكور
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلةةب بشةةأن  والةةتحكم الصةةناعٌةد/ رئةةٌس مجلةةس  قسةم هندسةةة اإللكترونٌةةات 8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 68-6)
:  ) الةتحكم حةذف مقةرر لًع م للموافقة4863سعٌد محمد حرٌزة المقٌد بتمهٌدي ماجستٌر دورة ٌناٌر المقدم من الطالبة / هانم 

إضةةةةافة وم 4866/4863الجةةةةامعً  مباسةةةةتخدام الشةةةةبكات العصةةةةبٌة ( مةةةةن الفصةةةةل الدراسةةةةً الثةةةةانً للخطةةةةة الدراسةةةةٌة للعةةةةا
 م.4866/4863الجامعً  مالدراسٌة للعا إلى الفصل الدراسً الثانً للخطة )موضوعات مختارة فً المٌكاترونٌات(:رمقر
 
 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنبالموافقةة علةً  م66/8/4863بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ  أوصةً المجلةةسقةد و

 ة.المذكور ةللطالب
 ةللطالبة ارة إلٌهمةاالسةابق اإلشة حةذف وإضةافة المقةررٌنب توصً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

 ة.المذكور
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلةةب بشةةأن  والةةتحكم الصةةناعٌةد/ رئةةٌس مجلةةس  قسةم هندسةةة اإللكترونٌةةات 8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 66-6)
 لةًع م للموافقةة4866/ عبد الوهةاب محمةد عبةد الوهةاب نةور الةدٌن المقٌةد بتمهٌةدي ماجسةتٌر دورة أكتةوبر  المقدم من الطالب

الجةةامعً  م:  ) موضةةوعات مختةةارة فةةً االلكترونٌةةات الصةةناعٌة ( مةةن الفصةةل الدراسةةً الثةةانً للخطةةة الدراسةةٌة للعةةاحةذف مقةةرر
الجةامعً  مإلى الفصل الدراسةً الثةانً للخطةة الدراسةٌة للعةا ة()التحكم باستخدام الشبكات العصبٌ:رإضافة مقروم 4866/4863
 م.4866/4863

 
 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنبالموافقةة علةً  م66/8/4863بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ  أوصةً المجلةةسقةد و

 .المذكور للطالب
 للطالةب السةابق اإلشةارة إلٌهمةا حةذف وإضةافة المقةررٌنب توصً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

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

الطلةةب بشةةأن  كموالةةتح الصةةناعٌةد/ رئةةٌس مجلةةس  قسةم هندسةةة اإللكترونٌةةات 8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 64-6)
 لةًع م للموافقةة4866المقدم من الطالب / عبد الوهةاب محمةد عبةد الوهةاب نةور الةدٌن المقٌةد بتمهٌةدي ماجسةتٌر دورة أكتةوبر 

م 4866/4863الجةةامعً  م:  ) موضةوعات مختةارة فةً الةتحكم ( مةن الفصةل الدراسةً الثةانً للخطةة الدراسةٌة للعةاحةذف مقةرر
الجةةةامعً  مإلةةةى الفصةةةل الدراسةةةً الثةةةانً للخطةةةة الدراسةةةٌة للعةةةا فةةةً المٌكاترونٌةةةات()موضةةةوعات مختةةةارة :رإضةةةافة مقةةةرو

 م.4866/4863
 
 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنبالموافقةة علةً  م66/8/4863بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ  أوصةً المجلةةسقةد و

 .المذكور للطالب
 للطالةب السةابق اإلشةارة إلٌهمةا حةذف وإضةافة المقةررٌنب ٌة مجلةس القسةمتوصً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصة -القـــرار :

 .المذكور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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الطلةةب بشةةأن  والةةتحكم الصةةناعٌة د/ رئةةٌس مجلةةس  قسةم هندسةةة اإللكترونٌةةات8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 68-6)
:  ) الةةتحكم حةةذف مقةةرر لةةًع م للموافقةةة4866المقةةدم مةةن الطالةةب / تةةامر محمةةد بةةدر المقٌةةد بتمهٌةةدي ماجسةةتٌر دورة أكتةةوبر 

)الةتحكم :رإضةافة مقةروم 4866/4863الجةامعً  مباستخدام الشبكات العصبٌة ( من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا
 م.4866/4863الجامعً  مإلى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا الصناعٌة المتقدمة( رونٌاتاإللكتفً 
 
 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنبالموافقةة علةً  م66/8/4863بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ  أوصةً المجلةةسقةد و

 .المذكور للطالب
 للطالةب السةابق اإلشةارة إلٌهمةا حةذف وإضةافة المقةررٌنب جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةمتوصً اللجنةة بالموافقةة علةً ما -القـــرار :

 .المذكور
كما اتخذت اللجنة قرارا  بأن ٌتم وضع الخطة الدراسٌة للدراسات العلٌا بوضع أسماء المواد وأسةماء القةائمٌن بالتةدرٌس لتحقٌةق 

 متطلبات الجودة و ٌتم اإلعلن للطلب داخل األقسام العلمٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

م أولهةم 4866/4863للطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسةٌة للعةام الجةامعً  النصف سنوٌة للسادة المشرفٌن

 (66المهندسة/ دعاء حسن عٌسوي النادي وآخرهم المهندسة/ صفا طه زكً فودة وعددهم )

  8 التقارٌرب ما جاء علً بالموافقة م66/8/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 8 التقارٌرب جاء طبقا لما القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس  -القـــرار :

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

التقةارٌر   بشةاناإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم  سةة د/ رئٌس مجلةس قسةم هند8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 66-6)

 -م وهما:4866/4863النصف سنوٌة للسادة المشرفٌن للطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه للعام الجامعً 

 المهندس/ محمود محمد أبو الٌزٌد جاب هللا -4المهندس/ عمر أحمد محمد شاهٌن                       -6

  8 التقارٌرب ما جاء علً بالموافقة م66/8/4863المنعقدة بتارٌخ  ستهبجل وقد أوصً المجلس

 8 التقارٌرب جاء طبقا لما توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

الطلةب بشةأن  والةتحكم الصةناعٌةد/ رئةٌس مجلةس  قسةم هندسةة اإللكترونٌةات 8بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ( 65-6) 

المقدم من الطالب / عبد الةرحمن حمةزة محمةد السةٌد مسةعود للقٌةد بةدبلوم الدراسةات العلٌةا قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة 

والنظم مةع العلةم بةأن الطالةب حاصةل علةى البكةالورٌوس فةً هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت بتقةدٌر عةام والتحكم شعبة التحكم 

 اإلسكندرٌة (. -مقبول من معهد اإلسكندرٌة العالً للهندسة والتكنولوجٌا )سموحة

وم الدراسةات العلٌةا قسةم القٌةد للطالةب المةذكور بةدبل بالموافقةة علةً م66/8/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و

 هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

بالقٌةد للطالةب المةذكور بةدبلوم الدراسةات العلٌةا قسةم هندسةة  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

 الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسةموضوعات قسم :     خامسا

تشةكٌل  علةى الموافقةة بشان الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة د/ رئٌس مجلس قسم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6) 
المعٌةد بالقسةم والمسةجل -لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس/ علةى محمةد لطفةً علةى قنةدٌل  و المناقشة الفحصلجنة 

  لدرجة الدكتوراه فً العلوم األساسٌة الهندسٌة. 

 "التحلٌل والتحكم فً األنظمة الهندسٌة االهتزازٌة " فً موضوع :                       

Analysis and Control of Vibrational Engineering Systems” 

-تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة:  

جامعة األزهر)خارجً( -بكلٌة العلوم )بنٌن( -أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ بقسم الرٌاضٌات أ.د/ عبد الوهاب عباس رجب 6  

جامعة –لهندسة اإللكترونٌة كلٌة ا–أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  أ.د/ سعٌد على السٌد الصرفً 4

 المنوفٌة)داخلً(

جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة -االهتزازات المتفرغ أستاذ مصطفى حسن محمد عٌسىد/ ا. 8

  )مشرف(

جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -لهندسٌةقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات ا -الرٌاضٌات المتفرغ أستاذ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 4

 )مشرف( 

م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشةة للمهنةدس 66/4/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
 المذكور.

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

الطلةب المقةدم مةن   بشةانالفٌزٌقةا والرٌاضةٌات الهندسةٌة   د/ رئٌس مجلس قسةم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)
ستاذ الدكتور/ رمضةان عبةد الحمٌةد الشةنوانى بخصةوص الموافقةة علةى عقةد االمتحةان الشةامل  للطالةب/ أحمةد السٌد األ

  الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة.  رالمسجل لدرجة دكتو -إبراهٌم عبد القادر المسدي 

 دلة "" المصفوفات المربعة المتعامدة لشكل بصورة متبا          فً موضوع :            

"Mutually Orthogonal Graph’s Square Matrices” 

 

-بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة:  

جامعة –كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة -االهتزازات المتفرغ أستاذ مصطفى حسن محمد عٌسى  د/ 8أ 6 

 المنوفٌة )من داخل القسم(

–كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة -الرٌاضٌات الهندسٌة أستاذ وداد على عبد المنعم الجناٌنًد/ أ. 4
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

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

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

 

 جامعة المنوفٌة )من داخل القسم(

م (     واالتصاالت الكهربٌة ) من خارج القس تأستاذ هندسة االتصاالت  بقسم هندسة اإللكترونٌا فتحً عبد السمٌع السٌدد/ أ. 8

                  

كلٌة العلوم جامعة  طنطا )خارجً( –قسم الرٌاضٌات –أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ  ا.د/ عبد المنعم محمد قوزع 4  

قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة ) مشرف(                     –أستاذ الرٌاضٌات المتقطعة  أ.د/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانى 6  

م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل 4/8/4863وصى المجلس بجلسته الطارئة والمنعقدة بتارٌخ وقد أ
 للمهندس المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.

نةدس المةذكور بةنفس بتشكٌل لجنة امتحان شةامل للمه توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار

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

بشأن الطلب المقدم من ا.د/  الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةسم د/ رئٌس مجلس  ق8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-6)

األستاذ  مبإضافة اس ٌحً الشٌخنورا / ةالماجستٌر الخاصة بالمهندسلجنة اإلشراف علً رسالة   نالربٌعً عسناء محمود 

بدال   إلً لجنة اإلشراف فٌةكلٌة العلوم جامعة المنو –فٌزٌاء الجوامد  أستاذ متفرغ – عبد المجٌد حامد محمد خفاجًالدكتور/ 

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً : لوفاتهوذلك نظرا  / أنور عبد الرحمن حجازي رمن األستاذ الدكتو

جامعة المنوفٌة - كلٌة العلوم-الجوامد  ءمتفرغ فٌزٌا أستاذ ًحامد محمد خفاج دعبد المجٌد/ ا. 6  

جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة الرٌاضٌات الهندسٌةالفٌزٌقا وبقسم  أستاذ ا.د/سناء محمود الربٌعً 4  

 8بالموافقة  م66/8/4863المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8إضافة سٌادته إلى لجنة اإلشراف ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

 ظهرا"الثانٌة "وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة 

 وكٌل الكلٌة                                                                                      

 لٌا والبحوثللدراسات الع                                                                 

 للعرض على مجلس الكلية

  د/ سناء محمود الربٌعً(8)أ                                                              


