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8 م4859 مارس ( عن شهر6رقم ) السابعة الجلسةمحضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا "   

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌا  العاشرة الساعةم وفً تمام  6/4859/ 59الموافق الثالثاء إنه فً ٌوم -

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

-من السادة األعضاء :  

 عضوا د/ السٌد محمود الربٌعً 8أ 5

 عضوا شقٌر د/ منً محمد صبري 8أ 4

 عضوا عمٌره  أحمد السٌد د/ أٌمن السٌدأ. 6

 عضوا ناصر عبد الفضٌل عبدالحمٌدد/  4

 عضوا "كادر عام "  صالح محمد ٌونس السٌد/ 1

 سكرتٌر اللجنة دالسٌد/ عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌ 3

 
نة بالنظر فً الموضوعات المعروضة د/ رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللج8السٌد أبدأ 

                                                                                                                                                          -كاآلتً :وهً 
 

  المصـادقــاتأوال : 

 م.56/4/4859السادسة( المنعقدة بتارٌخ المصادقة 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 ( 5-6)

 العلوم فً الماجستٌردرجة  –احمد محمد احمد فؤاد العراقً / علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة الهندسٌة  

 "الروابط الداخلٌة للشبكات البصرٌة عالٌة السرعة"                 -فً موضوع:

           “High Speed Optical Interconnection Networks” 

فً  الماجستٌرالمذكور درجة  بالموافقة علً منح المهندس م58/6/4859المنعقدة بتارٌخ مجلس بجلسته وقد أوصى ال 

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

وم الهندسٌة تخصص العلفً  الماجستٌرالمذكور درجة  منح المهندسب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

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

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

 الهندسٌة العلوم فً الماجستٌردرجة  –نٌرة محمد صالح سعد  /ة علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة  

 "التصاالت البصرٌة الدوائر عالٌة السرعة ألنظمة ا"                 -فً موضوع:

“High Speed Circuits for Optical Communication Systems” 

فً  الماجستٌردرجة  ةالمذكور ةبالموافقة علً منح المهندس م58/6/4859المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

 . تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

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

دكتور الفلسفة لدرجة  ةالمقٌد -هبه محمد وصفً ابراهٌم الرٌفً  /ة للمهندس الدكتوراه لرسالةعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة 

والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط  م4856 ٌناٌربقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة  فً العلوم الهندسٌة

( وٌحق لها التسجٌل وتستكمل.6761أعلً أربعة مواد )   

 "تقنٌات متقدمة لمعالجة اإلشارات الجٌنٌة للتطبٌقات الطبٌة الحٌوٌة "     -:فً موضوع 

" Advanced Genomic Signal Processing Techniques for Biomedical Applications " 

   -تحت إشراف :

 اإلسكندرٌة جامعة -- الهندسة كلٌةب الكهربٌــــــة الهندسة بقسممتفرغ  أستاذ أ.د/ سعٌد السٌد اسماعٌل الخامً  5

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة ــةالكهربٌــــ واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ أ.د/ معوض ابراهٌم معوض  4

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ أ.د/ فتحً السٌد عبد السمٌع 6

د/ هنااااء أباااو العٌناااٌن عباااد الجٌاااد  4
 تركً

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة وعلوم الحاسبات هندسة بقسم مدرس

 م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 التسجٌل للمهندسة المذكورة.ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

 

مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة د/ رئٌس 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6) 

دكتور الفلسفة فً لدرجة  ةالمقٌد -شٌماء أمٌن قطب المعداوي /ة للمهندس الدكتوراه لرسالةعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة 
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عدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة والم م4856 أكتوبربقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة  العلوم الهندسٌة

( وٌحق لها التسجٌل.6746مواد )   

تحسااٌن أداء أنظمااة االتصاااالت البصاارٌة المرماازة باسااتخدام تقنٌااات الشاابكات العصاابٌة "  -:فااً موضااوع 

 "العمٌقة 

" Performance Enhancement of Coded Optical Communication Systems Using Deep 
Neural Network Techniques" 

   -تحت إشراف :

 اإلسكندرٌة جامعة -- الهندسة كلٌة - الكهربٌــــــة الهندسة بقسم أستاذ أ.د/ حسام محمد حسان شلبً 5

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة وعلوم الحاسبات هندسة بقسم متفرغ أستاذ أ.د/ نبٌل عبد الواحد اسماعٌل 4

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ لسمٌعفتحً السٌد عبد ا/ أ.د 6

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممدرس  د/ أحمد السٌد عبد الحلٌم فرغل 4

 م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.58/6/4859ه المنعقدة بتارٌخ وقد أوصً المجلس بجلست

 التسجٌل للمهندسة المذكورة.ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 1-6)

الماجستٌر فً المقٌد لدرجة  -حاتم شوقً عبد الخالق محمد / للمهندس الماجستٌر لرسالةعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة 

والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة  م4856 ٌناٌرقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ب العلوم الهندسٌة

( وٌحق له التسجٌل.6746مواد )   

 "اكتشاف التزٌٌف فً الوسائط المتعددة اعتمادا على التعلم المتعمق "          -:فً موضوع 

" Multimedia Forgery Detection Based on Deep Learning" 

   -تحت إشراف :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ أ.د/ السٌد محمود الربٌعً 5

 المنوفٌة معةجا -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة وعلوم الحاسبات هندسة بقسم متفرغ أستاذ أ.د/ نبٌل عبد الواحد اسماعٌل 4

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة وعلوم الحاسبات هندسة بقسممدرس  د/ محمد معوض ابراهٌم معوض 6

 م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 التسجٌل للمهندس المذكور.ب لس القسمجاء بتوصٌة مج توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:
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----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

هربٌة بشأن الموافقة د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الك8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-6)

الماجستٌر فً العلوم لدرجة  ةالمقٌد -عزة رمضان عبده دندوح  /ة للمهندس الماجستٌر لرسالةعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة 

والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد      م4853 ٌناٌربقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة  الهندسٌة

ٌحق لها التسجٌل.( و4796)   

 "اضافة العالمات المائٌة للصور المشفرة للنقل اآلمن للصور "          -:فً موضوع 

"Watermarking of Encrypted Images for Secure Image Communication " 

   -تحت إشراف :

 -اإللكترونٌااة الهندسااة بكلٌااة الكهربٌـــــااـة تصاااالتواال االلكترونٌااات هندسااة بقسااممتفاارغ ) أسااتاذ مساااعد(  أسااتاذ د/ عادل شاكر الفٌشاوي 5
 المنوفٌة جامعة

د/ عااااز الاااادٌن باااادو  جاااااد الاااارب  4
 حمدان

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة وعلوم الحاسب هندسة بقسممدرس 

 ذكورة.م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة الم58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 التسجٌل للمهندسة المذكورة.ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

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

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

الماجستٌر فً لدرجة  ةالمقٌد -آٌة جمال عبد الباسط الشٌخ /ة للمهندس الماجستٌر لرسالةعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة 

والمعدل التراكمً الكلى لمتوسط ستة مواد  م4856 اٌرٌنبقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة  العلوم الهندسٌة

( وٌحق لها التسجٌل.6714)   

 "استخدام تقنٌات التشفٌر فً البصمات القابلة لإللغاء "             -:فً موضوع 

" Utilization of Encryption Techniques for Cancelable Biometrics" 

   -تحت إشراف :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ لعزمأ.د/ عاطف السٌد أبو ا 5

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم هندسة بقسممدرس  د/ غادة محمد عبد الستار البنبً 4

 م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.58/6/4859لمنعقدة بتارٌخ وقد أوصً المجلس بجلسته ا

 التسجٌل للمهندسة المذكورة.ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

 

الموافقة د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 1-6) 

الماجستٌر لدرجة  ةالمقٌد -أمٌرة صالح الدٌن عبد اللطٌف رجب/ة للمهندس الماجستٌر لرسالةعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة 
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والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط  م4854 أكتوبربقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة  فً العلوم الهندسٌة

ها التسجٌل.( وٌحق ل4741ستة مواد )   

 "حماٌة الخصوصٌة فً أنظمة التأمٌن الحٌوٌة "                 -:فً موضوع 

" Privacy Preservation in Biometric Security Systems" 

   -تحت إشراف :

 المنوفٌة جامعة -لكترونٌةاإل الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ أ.د/ معوض ابراهٌم معوض 5

 -اإللكترونٌااة الهندسااة بكلٌااة الكهربٌـــــااـة واالتصاااالت االلكترونٌااات هندسااة بقسااممتفاارغ ) أسااتاذ مساااعد(  أسااتاذ د/ عادل شاكر الفٌشاوي 4
 المنوفٌة جامعة

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة لهندسةا بكلٌة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم هندسة بقسممدرس  د/ غادة محمد عبد الستار البنبً 6

 م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 التسجٌل للمهندسة المذكورة.ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القرار:

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

الطلاب بشاان    هندساة اإللكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاةد/ رئٌس مجلس قسام 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ9-6) 
فاً العلاوم  دكتاور الفلسافةلدرجاة  مساجلال –محمد اباراهٌم علاى الحاداد المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس/ 

 الهندسٌة.  

 "تحسٌن اداء تقنٌات الجدولة فً شبكات تطور المد  البعٌد الخلوٌة"         فً موضوع : 

" Performance Enhancement of Scheduling Techniques in Long Term Evolution 

Cellular Networks "  

-من السادة: والمناقشةالفحص بالموافقة على تشكٌل لجنة   

  الجامعة المصرٌة الٌابانٌة)خارجً( –أستاذ بكلٌة الهندسة  محمد ابو زهاد ابو زٌد      /د8أ 5

 جامعااة المنوفٌاااة -أسااتاذ بقساام هندساااة االلكترونٌااات واالتصااااالت الكهربٌااة بكلٌاااة الهندسااة اإللكترونٌاااة أ.د/ منى محمد صبري شقٌر 4
 )داخلً(

 جامعاة المنوفٌاة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌاة ود الربٌعً/ السٌد محمدأ. 6
 )مشرف(

للمهندس المذكور  والمناقشة الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 58/6/4859وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.إلٌه اإلشارةلقسم والسابق بنفس التشكٌل المقترح الوارد من ا  

للمهندس المذكور بنفس التشكٌل  والمناقشة الفحصتشكٌل لجنة ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 إلٌه اإلشارةالمقترح 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
   

 

 46914  كترونٌة، منوفإلسة ادكلٌة الهن 6338653/841فاكس:6335151/841ت:  
Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952  

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

 

الطلاب بشاان    إللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةهندسة اد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ58-6) 
فااً  الماجسااتٌرلدرجااة المساجلة  –هالااة شاوقً عبااد الشاافوق الكفااافً / ةالمقادم ماان لجنااة اإلشاراف الخاصااة بالمهندساا

 العلوم الهندسٌة.  

 "شٌفرة االشارات الصوتٌة بكفاءة"                            فً موضوع : 

" Efficient Coding of Speech Signals  "  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

  فرع االسكندرٌة )خارجً(–أستاذ باألكادٌمٌة العربٌة للنقل البحري  رشدي ابو العزاٌم عبد الرسول د/8أ 5

 جامعاة المنوفٌاة -ندسة اإللكترونٌاةأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة اله أ.د/ طه السٌد طه 4
 )داخلً(

 جامعاة المنوفٌاة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌاة أ.د/ محمد محمد عبد السالم نصار 6
 )مشرف(

جامعاة  -الت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةأستاذ متفرغ )مساعد( بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصا / عادل شاكر الفٌشاويد 4
 )مشرف( المنوفٌة

 ةالمذكور ةللمهندس والمناقشة الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 58/6/4859وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق   

بانفس  ةالماذكور ةللمهندسا والمناقشاة الفحاصتشاكٌل لجناة ب جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بالموافقاة علاً مااتوصً اللجنة  -القـــرار :

 .إلٌه اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

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

الطلاب بشاان    هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ55-6) 
فاً العلاوم  الماجساتٌرلدرجة المسجل  –محمود ابو النٌل محمد عبدالفتاحالمقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس/ 

 الهندسٌة.  

 "خوارزمٌات التوجٌه الكفء لشبكات االستشعار "            فً موضوع : 

" Efficient Routing Algorithms for Sensor Networks   "  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

  جامعة بنها )خارجً(–أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة شبرا  هالة محمد عبد القادر د/8أ 5

 جامعاة المنوفٌاة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندساة اإللكترونٌاة لربٌعًأ.د/ السٌد محمود ا 4
 )داخلً(

 )مشرف( جامعة المنوفٌة -أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أ.د/ اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرة 6

للمهندس المذكور  والمناقشة الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 58/6/4859منعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته ال

.إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق   
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تشكٌل للمهندس المذكور بنفس ال والمناقشة الفحصتشكٌل لجنة ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 .إلٌه اإلشارةالمقترح الوارد من القسم والسابق 

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

الطلاب بشاان    ت الكهربٌاةهندسة اإللكترونٌات واالتصااالد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ54-6)
فااً العلااوم  الماجسااتٌرلدرجااة المسااجل  –محمااد حساان علااى بركاااتالمقاادم ماان لجنااة اإلشااراف الخاصااة بالمهناادس/ 

 الهندسٌة.  

تصمٌم الكاشف المعتمد على خاصٌة الدورٌة الثابتة لشبكات الرادٌو اإلدراكً باستخدام " فً موضوع : 
 "للبرمجة مصفوفة البوابات المنطقٌة القابلة 

" FPGA Implementation of Cyclostationary Feature Detector for Cognitive Radio 

Networks   "  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

  جامعة عٌن شمس )خارجً(–أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة  عبد الحلٌم عبد النبً ذكر  د/8أ 5

 جامعاة المنوفٌاة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندساة اإللكترونٌاة ٌم معوضأ.د/ معوض ابراه 4
 )داخلً(

 جامعاااة المنوفٌاااة -أساااتاذ بقسااام هندساااة االلكترونٌاااات واالتصااااالت الكهربٌاااة بكلٌاااة الهندساااة اإللكترونٌاااة أ.د/ منى محمد صبري شقٌر 6
 )مشرف(

للمهندس المذكور  والمناقشة الفحصم بالموافقة على تشكٌل لجنة 58/6/4859بجلسته المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس

.إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق   

ور بانفس للمهنادس الماذك والمناقشاة الفحاصلجناة  بتشاكٌل جاء بتوصٌة مجلس القسام توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 .إلٌه اإلشارةالتشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق 

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

تقرٌار بشاان    اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌاة هندسةد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ56-6) 
المسجل لدرجة دكتور الفلسافة فاً  –عصام عبد اللطٌف عبد الحمٌد عثمان /  الخاص بالمهندس لجنة االمتحان الشامل

 -وشكلت اللجنة من: العلوم الهندسٌة

   
  لوجٌا باإلسكندرٌة )خارجً(متفرغ باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنو أستاذ مصطفً حسٌن علً د/ 8أ 5

من )  جامعة المنوفٌة-الهندسة اإللكترونٌة ةهندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌ متفرغ بقسمأستاذ  محمد إبراهٌم حسنٌن/ أ.د 4
                      ( خارج القسم

من )  جامعة المنوفٌة-الهندسة اإللكترونٌة ةالت الكهربٌة بكلٌهندسة اإللكترونٌات واالتصا بقسم متفرغ أستاذ / معوض إبراهٌم معوضأ.د 6
                      ( داخل القسم

  ( مشرف) جامعة المنوفٌة-الهندسة اإللكترونٌة ةهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌ بقسم أستاذ فتحً السٌد عبد السمٌع /أ.د 4
                    

من ) جامعة المنوفٌة-الهندسة اإللكترونٌة ةهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌ مساعد بقسم أستاذ العظٌم ملهط هند عبد/ د 1
                      ( داخل القسم
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ونجاح م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز 58/6/4859وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.المهندس المذكور  

طبقااا لماا جااء بتقرٌار لجناة االمتحاان الشاامل باجتٌااز ونجااح  جااء بتوصاٌة مجلاس القسام توصً اللجنة بالموافقاة علاً ماا -القـــرار :

 .المهندس المذكور

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

تقرٌار بشاان    هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌاةد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ54-6) 
 لدرجاة دكتاور الفلسافة فاً العلاوم الهندساٌة ةالمساجل-مً عباد العظاٌم اباو الحسان  /  الخاص بالمهندسة لجنة االمتحان الشامل
 -وشكلت اللجنة من:

(خارجً) المنصورة جامعة -الهندسة بكلٌة متفرغ أستاذ      المٌقاتً أحمد حمدي/ د8أ 5  

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ كمال حسن عوض هللا/ أ.د 4

()مشرف  

    ( من خارج القسم)  جامعة المنوفٌة-الهندسة اإللكترونٌة ةالفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌ بقسمأستاذ  الحمٌد الشنوانً د/ رمضان عبأ.د 6

                  

 -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم )أستاذ مساعد(متفرغ أستاذ عبد العزٌز طه شلبً /د 4

(قسم)من داخل ال المنوفٌة جامعة  

 -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم( مساعد أستاذ) متفرغ أستاذ أحمد ابراهٌم بهنسً/ د 1

من داخل القسم() المنوفٌة جامعة  

امل باجتٌااز م بالموافقاة علاى ماا جااء بتقرٌار لجناة االمتحاان الشا58/6/4859وقد أوصاى المجلاس بجلساته المنعقادة بتاارٌخ   
 ونجاح المهندسة المذكورة.

طبقاا لما جاء بتقرٌار لجناة االمتحاان الشاامل باجتٌااز ونجااح   جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

 المهندسة المذكورة.

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌاة  بشاأن الطلاب 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ51-6) 

ر عناوان بالموافقة على تغٌٌااحمد حسن عبد الحكٌم الحنفً / بالمهندسالخاصة  الماجستٌرالمقدم من لجنة اإلشراف على رسالة 

 الرسالة.  

"تحسٌن اداء انظمة تتبع االهداف بالرادار"                             -من :  

"Performance Enhancement of Radar Tracking System”    

   "طرٌق كشف النبضات نتحسٌن اداء انظمة تتبع االهداف بالرادار ع"               -إلى :

" Performance Enhancement of Radar Tracking Systems Using Spike Detection “ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالموافقاة علاى تغٌٌار عناوان الرساالة و ٌعتبار هاذا التغٌٌار  م58/6/4859المنعقادة بتاارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلساته

 جوهرٌاا.غٌر تغٌراا 

 جوهرٌاا.غٌر سالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا تغٌٌر عنوان الرب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

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

كهربٌاة  بشاأن الطلاب د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت ال8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ53-6) 

بالموافقة على تغٌٌر عناوان العزٌز حسن  دشٌماء السٌد عب/ بالمهندسةالخاصة  الماجستٌرالمقدم من لجنة اإلشراف على رسالة 

 الرسالة.  

"نمذجة االشكال الهندسٌة المركبة فً صوتٌات الغرف المغلقة"                       -من :  

"Modeling of Complex Geometric Shapes in Closed Room Acoustics”    

   

   "نمذجة تأثٌر االرتدادات فً االشكال الهندسٌة المركبة لصوتٌات الغرف المغلقة"               -إلى :

" Modeling of Reverberation Effect in  Complex Geometric Shapes of Closed Room 

Acoustics “ 

بالموافقاة علاى تغٌٌار عناوان الرساالة و ٌعتبار هاذا التغٌٌار  م58/6/4859لمنعقادة بتاارٌخ ا وقد أوصى المجلس بجلساته

 جوهرٌاا.غٌر تغٌراا 

 جوهرٌاا.غٌر تغٌٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌاة  بشاأن الطلاب 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ56-6) 

بالموافقاة علااى تغٌٌار عنااوان حساام محماد رضااا شاندي / بالمهناادساصاة الخ الماجساتٌرالمقادم مان لجنااة اإلشاراف علاى رسااالة 

 الرسالة.  

"تقنٌات االستشعار التضاغطً فً معالجة البٌانات الضخمة"                             -من :  

"Compressed Sensing Techniques for Big Data Processing”    

  " لتطبٌقات صور االشعة تحت الحمراء معالجة البٌانات الضخمة تقنٌات االستشعار التضاغطً فً "   -إلى :

" Compressed Sensing Techniques for Big Data Processing for Infrared Image 

Applications “ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالموافقاة علاى تغٌٌار عناوان الرساالة و ٌعتبار هاذا التغٌٌار  م58/6/4859المنعقادة بتاارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلساته

 جوهرٌاا.غٌر راا تغٌ

 جوهرٌاا.غٌر تغٌٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌاة  بشاأن الطلاب 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ51-6) 

بالموافقااة علااى تغٌٌاار عنااوان احمااد محمااد علااى رفاااعً / بالمهناادسالخاصااة  الماجسااتٌرالمقاادم ماان لجنااة اإلشااراف علااى رسااالة 

 الرسالة.  

"معالجة الصور الطبٌة للرعاٌة الصحٌة الحرة"                             -من :  

"Medical Image Processing of Mobile Health Care”    

   "معالجة الصور للرعاٌة الصحٌة الحرة"                                -إلى :

" Image Processing over Mobile Health Care Technology “ 

بالموافقاة علاى تغٌٌار عناوان الرساالة و ٌعتبار هاذا التغٌٌار  م58/6/4859المنعقادة بتاارٌخ  ى المجلس بجلساتهوقد أوص

 جوهرٌاا.غٌر تغٌراا 

 جوهرٌاا.غٌر تغٌٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌاة  بشاأن الطلاب 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ59-6) 

بالموافقة على تغٌٌر عنوان االء محمد على ابراهٌم االشقر / بالمهندسةالخاصة  ٌرالماجستالمقدم من لجنة اإلشراف على رسالة 

 الرسالة.  

"استرجاع الصور باستخدام تقنٌات االستشعار التضاغطً"                             -من :  

"Image Reconstruction Using Compressed Sensing Techniques ”    

   " استرجاع صور الرادار باستخدام تقنٌات االستشعار التضاغطً "                     -إلى :

"Radar Image Reconstruction Using Compressed Sensing Techniques “ 

بالموافقاة علاى تغٌٌار عناوان الرساالة و ٌعتبار هاذا التغٌٌار  م58/6/4859المنعقادة بتاارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلساته

 جوهرٌاا.غٌر تغٌراا 

 جوهرٌاا.غٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا  بتغٌٌر جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌاة  بشاأن الطلاب 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ48-6) 

بالموافقة على تغٌٌار عناوان اسماء عادل عبد الرحمن حمد / بالمهندسةالخاصة  الماجستٌرعلى رسالة  المقدم من لجنة اإلشراف

 الرسالة.  

"االستخدام الكفء لتقنٌات التجمٌع لكشف النشاط غٌر الطبٌعً فً االشارات الحٌوٌة الطبٌة"    -من :  

"Efficient Utilization of Clustering Techniques for Anomaly Detection in Biomedical 

Signals ”    

 االستخدام الكفء لتقنٌات التحلٌل اإلحصائً لكشف النشاط غٌر الطبٌعً فً االشارات الحٌوٌة الطبٌة " -إلى :

"   

" Efficient Utilization of Statistical Analysis Techniques for Anomaly Detection in 

Biomedical Signals “ 

بالموافقاة علاى تغٌٌار عناوان الرساالة و ٌعتبار هاذا التغٌٌار  م58/6/4859المنعقادة بتاارٌخ  المجلس بجلساتهوقد أوصى 

 جوهرٌاا.غٌر تغٌراا 

 جوهرٌاا.غٌر تغٌٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندساة االلكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة  بشاأن الطلاب 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ45-6)

بالموافقااة علااى تغٌٌاار عنااوان امٌااره عبااد المانعم محمااود / بالمهندسااةالخاصااة الاادكتوراه المقادم ماان لجنااة اإلشااراف علااى رساالة 

 الرسالة.  

"تخفٌض الضبابٌة والتقسٌم الكفء لصور الموجات فوق الصوتٌة "              -من :  

"Efficient Clutter Reduction and Segmentation of Ultrasonic Images”    

   "لتشوهات والتقسٌم الكفء لصور الموجات فوق الصوتٌة تخفٌض ا "               -إلى :

"Efficient Degradation Reduction and Segmentation of Ultrasonic Images “ 

بالموافقاة علاى تغٌٌار عناوان الرساالة و ٌعتبار هاذا التغٌٌار  م58/6/4859المنعقادة بتاارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلساته

 جوهرٌاا.غٌر تغٌراا 

 جوهرٌاا.غٌر تغٌٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: ارالقـــر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بشاأن الطلاب د/ رئٌس مجلس  قسم هندساة االلكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 44-6) 

ر/ عبد الناصر عبد الجواد محمد عن لجنة االشراف إلضافة اسم السٌد الادكتور / احماد نبٌاه زكاى المقدم من السٌد األستاذ الدكتو

ة/ اٌمان محسن الجمال  وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى الخاصة بالمهندس راشد الى لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :مجهوداته 

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ عبد الجواد محمدأ.د/ عبد الناصر  5  

 – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ)استاذ مساعد( أستاذ د/ حمدي عبد الخالق شرشر 4

ٌةالمنوف جامعة  

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممساعد  أستاذ د/ احمد نبٌه زكى راشد 6  

اضاافة اسام  ساٌادته الاى لجناة اإلشاراف  بالموافقاة علاى م58/6/4859بتاارٌخ المنعقادة  وقد أوصى المجلاس بجلساته

 8 لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته بالطالبة المذكورة وذلك نظرا ةاصعلً رسالة الماجستٌر الخ

بإضافة اسم  سٌادته الى لجنة اإلشاراف علاً رساالة الماجساتٌر  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 8بالطالبة المذكورة وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته  ةالخاص

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشاأن الطلاب د/ رئٌس مجلاس  قسام هندساة االلكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 46-6)

/ منى محمد صبري شقٌر عن لجنة االشراف إلضافة اسم السٌد الدكتور / احمد محمد بنٌه دٌااب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور

ة/ سحر سعٌد عبد الكرٌم حامد وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الاى الخاصة بالمهندس الى لجنة اإلشراف علً رسالة الدكتوراه

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :مجهوداته 

هٌئة الطاقة الذرٌة -مركز البحوث النووٌة -استاذ متفرغ بقسم الهندسة واألجهزة العلمٌة أ.د/ سٌد محمد سٌد العربً 5  

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم أستاذ أ.د/ منى محمد صبري شقٌر 4  

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممدرس  مىد/ ولٌد سعد فؤاد حل 6  

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممدرس  د/ احمد محمد بنٌه دٌاب 4  

اضاافة اسام  ساٌادته الاى لجناة اإلشاراف  بالموافقاة علاى م58/6/4859بتاارٌخ ة المنعقاد وقد أوصى المجلاس بجلساته

 8بالطالبة المذكورة وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته  ةعلً رسالة الدكتوراه الخاص

علاً رساالة الادكتوراه  بإضافة اسم  سٌادته الاى لجناة اإلشاراف جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 8بالطالبة المذكورة وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته  ةالخاص

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشاأن الطلاب مجلاس  قسام هندساة االلكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة  د/ رئٌس8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 44-6)

المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ طه السٌد طه عن لجنة االشراف إلضافة اسم السٌد االستاذ الدكتور / فتحً السٌد عباد السامٌع 

مان السحٌمً  وذلك نظرا لحاجة موضوع ة/ رندا على عبد الباسط عثالخاصة بالمهندس الى لجنة اإلشراف علً رسالة الدكتوراه

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :البحث الى مجهوداته 
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المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ أ.د/ طه السٌد طه 5  

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

اضاافة اسام  ساٌادته الاى لجناة اإلشاراف  بالموافقاة علاى م58/6/4859بتاارٌخ المنعقادة  وقد أوصى المجلاس بجلساته

 8 الى مجهوداتهلحاجة موضوع البحث  بالطالبة المذكورة وذلك نظرا ةعلً رسالة الدكتوراه الخاص

بإضافة اسم  سٌادته الاى لجناة اإلشاراف علاً رساالة الادكتوراه  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 8بالطالبة المذكورة وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته  ةالخاص

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشاأن الطلاب د/ رئٌس مجلاس  قسام هندساة االلكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 41-6)

 -كال من :المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ عادل عبد المسٌح صلٌب عن لجنة االشراف إلضافة اسم 

 السٌد الدكتور/ احمد سعد الكورانً -4السٌدة االستاذ الدكتور / نهال فاٌز فهمى عرٌض                     -5

ة/ رٌحاب محمد حلمى محمد ابو العطاا  وذلاك نظارا لحاجاة موضاوع الخاصة بالمهندس الى لجنة اإلشراف علً رسالة الدكتوراه 

  -راف كالتالً :لتصبح لجنة اإلشالبحث الى مجهوداتهما 

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسممتفرغ  أستاذ صلٌب المسٌح عبد عادلأ.د/  5  

ةصورالمن جامعة – هندسةبكلٌة ال أستاذ عرٌض فهمى فاٌز نهالأ.د/  4  

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات ندسةه بقسممساعد  أستاذ الكورانً سعد احمدد/  6  

اضاافة اسام  ساٌادتهما الاى لجناة اإلشاراف  بالموافقة علاى م58/6/4859بتارٌخ المنعقدة  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8 البحث الى مجهوداتهمالحاجة موضوع  بالطالبة المذكورة وذلك نظرا ةعلً رسالة الدكتوراه الخاص

بإضافة اسم  سٌادتهما الى لجنة اإلشراف علً رسالة الادكتوراه  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 8بالطالبة المذكورة وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداتهما  ةالخاص
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
بشاأن الطلاب د/ رئٌس مجلاس  قسام هندساة االلكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 43-6)

/ الخاصة بالمهندساإلشراف علً رسالة الماجستٌر برفع اسم سٌادته من لجنة  -المقدم من السٌد الدكتور/ أسامه فوزي زهران 

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :احمد كمال موسى دٌاب وذلك لظروف خاصة 

 جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسمأستاذ مساعد  د/ احمد نبٌه زكى راشد 5

 المنوفٌة

علاً  رفاع اسام ساٌادته مان لجناة اإلشاراف بالموافقاة علاى م58/6/4859المنعقادة بتاارٌخ  س بجلساتهوقد أوصى المجلا

 8رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب المذكور 

برفاع اسام ساٌادته مان لجناة اإلشاراف علاً رساالة الماجساتٌر  جاء بتوصاٌة مجلاس القسام توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 8المذكور  الخاصة بالطالب

 



 

 

 

 

 
 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
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بشاأن الطلاب د/ رئٌس مجلس  قسم هندساة االلكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 46-6) 

الخاصااة برفااع اساام سااٌادته ماان لجنااة اإلشااراف علااً رسااالة الماجسااتٌر  -المقاادم ماان السااٌد الاادكتور/ أسااامه فااوزي زهااران 

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :روف خاصة ة/ رنا ملٌجً متولى وذلك لظبالمهندس

 جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسمأستاذ متفرغ  أ.د/ ابراهٌم محمد الدكانً 5

 المنوفٌة

علاً  لجناة اإلشارافرفاع اسام ساٌادته مان  بالموافقاة علاى م58/6/4859المنعقادة بتاارٌخ  وقد أوصى المجلاس بجلساته

 8رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالبة المذكورة 

برفاع اسام ساٌادته مان لجناة اإلشاراف علاً رساالة الماجساتٌر  جاء بتوصاٌة مجلاس القسام توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 8الخاصة بالطالبة المذكورة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشاأن الطلاب د/ رئٌس مجلس  قسم هندساة االلكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 41-6) 

الخاصااة رسااالة الماجسااتٌر برفااع اساام سااٌادته ماان لجنااة اإلشااراف علااً  -المقاادم ماان السااٌد الاادكتور/ أسااامه فااوزي زهااران 

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :ة/ هاجر ابراهٌم عبد الكرٌم وذلك لظروف خاصة بالمهندس

المنوفٌة جامعة – اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسمأستاذ  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 5  

علاً  رفاع اسام ساٌادته مان لجناة اإلشاراف بالموافقاة علاى م58/6/4859المنعقادة بتاارٌخ  جلساتهوقد أوصى المجلاس ب

 8رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالبة المذكورة 

برفاع اسام ساٌادته مان لجناة اإلشاراف علاً رساالة الماجساتٌر  جاء بتوصاٌة مجلاس القسام توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 8المذكورة  الخاصة بالطالبة

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

الطلاب بشاأن  واالتصااالت الكهربٌاةد/ رئٌس مجلاس  قسام هندساة اإللكترونٌاات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 49-6)
المقٌادة بتمهٌادي  -أ.د/ منى محمد صبري شقٌر المرشد األكادٌمً على الطالباة / اٌماان احماد صاادق اساماعٌل المقدم من السٌد 

:)تطبٌقاات الشابكات العصابٌة  بماادة : ) تحلٌل السعة لنظم االتصاالت (استبدال مادة لًع م للموافقة4851دكتوراه دورة أكتوبر 
 انً.فً نظم االتصاالت( وذلك فً الفصل الدراسً الث
 م بالموافقة .58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 . جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلاب بشاأن  واالتصااالت الكهربٌاةد/ رئٌس مجلاس  قسام هندساة اإللكترونٌاات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 68-6)
المقٌادة بتمهٌادي  -المقدم من السٌد أ.د/ عادل عبد المسٌح صلٌب المرشد األكادٌمً على الطالبة / هاجر عبد المانعم فارج الساٌد 

 -:ةاستبدال المواد التالٌ لًع م للموافقة4851ماجستٌر دورة أكتوبر 
 :)التعرف على االنماط(  بمادة مادة ) نظم االتصاالت المتقدمة ( -5        
 :)التحوٌالت المتقطعة وتطبٌقاتها( بمادة مادة )اتصاالت ذات الطٌف الموسع( -4        

 وذلك فً الفصل الدراسً الثانً.
 م بالموافقة .58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 . جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :
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الطلاب  بشاانهندساة اإللكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة د/ رئٌس مجلاس قسام 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 65-6) 

 -اسماؤهم:المقدم من لجنة اإلشراف على رسائل الماجستٌر الخاصة بالطالب االتً 

 الطالب/ احمد جمعة عبد المعبود سلٌم -5      

 الطالبة/ هدٌر عالء الدٌن عبده حرفوش -4      

 بشان الغاء تسجٌلهما وذلك النقطاعهما عن استكمال الدراسة منذ التسجٌل.

ا عن استكمال الدراساة الغاء تسجٌلهما وذلك النقطاعهم بالموافقة م58/6/4859المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 منذ التسجٌل.

بإلغااء تساجٌلهما وذلاك النقطاعهماا عان اساتكمال الدراساة مناذ  جاء بتوصٌة مجلاس القسام توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

 التسجٌل.

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

هندساة اإللكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة بشاأن الطلاب د/ رئاٌس مجلاس قسام 8بخصوص الخطاب الوارد من الساٌد أ( 64-6)
المقدم من السٌد الدكتور/ سعٌد محمد عباد العااطً األساتاذ المسااعد بقسام هندساة اإللكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة والمرشاد 

م  بالموافقة على التحسٌن فاً 4856دورة أكتوبر  علً الطالبة/ آٌات البٌومً محمود سالم المقٌدة بتمهٌدي ماجستٌر ًاألكادٌم
  مادة )هندسة مرور االشارات(.

 

   .بالموافقة م58/6/4859المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 . س القسمجاء بتوصٌة مجل توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :  

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

  موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا 

بشأن الموافقة علاً تساجٌل خطاة  سباتوعلوم الحاد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-6)
فاً العلاوم الهندساٌة  دكتاور الفلسافةلدرجاة  ةالمقٌد -رانٌا السٌد عبد العزٌز ابراهٌم/ ةللمهندس الدكتوراهالبحث الخاصة لرسالة 

( وٌحااق لهااا 4761والمعاادل التراكمااً النهااائً لمتوسااط سااتة مااواد )  م4856 أكتااوبردورة  وعلااوم الحاسااباتبقساام هندسااة 

 .تسجٌلال

 "استخراج وتحلٌل خصائص المشاة من صور االقمار الصناعٌة عالٌة الوضوح"       -:فً موضوع 

" Automatic Detection and Analysis for Pedestrian from High Resolution Satellite 
Images " 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم أ.د/ نبٌل عبد الواحد اسماعٌل  5

 جامعة المنوفٌة -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  د/ محمد بدو  محمد بدو   4

 المنوفٌةجامعة  -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة د/ صالح الدٌن شعبان عٌسى عبد الرحمن 6
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 م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 بالتسجٌل للمهندسة المذكورة. جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

بشأن الموافقة علاً تساجٌل خطاة  وعلوم الحاسباتد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)
العلاوم الهندساٌة بقسام  فاً دكتور الفلسافةالمقٌد لدرجة  -اٌهاب محمد ابراهٌم خاطرللمهندس/  الدكتوراهالبحث الخاصة لرسالة 

( وٌحق له التساجٌل 4761والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط أعلً أربعة مواد )  م4856 أكتوبردورة  وعلوم الحاسباتهندسة 

 .وٌستكمل

 "تحسٌن نقل البٌانات علً شبكات االستشعار الالسلكٌة تحت الماء"          -:فً موضوع 

" Data transmission Improvement Over Underwater Wireless Sensor Networks " 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أ.د/ نوال أحمد الفٌشاوي  5

 لمنوفٌةجامعة ا -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  د/ محمد بدو  محمد بدو   4

 جامعة المنوفٌة -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة د/ مها سعد الدٌن طلبة 6

 م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .بالتسجٌل للمهندس المذكور قسمجاء بتوصٌة مجلس ال توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

بشأن الموافقة علاً تساجٌل خطاة  وعلوم الحاسباتد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)
المقٌاد المادرس المسااعد بالقسام و -جمال الدٌن اباراهٌم الدساوقً جماال الادٌن سالٌمللمهندس/  الدكتوراهالبحث الخاصة لرسالة 

والمعاادل التراكمااً النهااائً  م4853 أكتااوبردورة  وعلااوم الحاسااباتفااً العلااوم الهندسااٌة بقساام هندسااة  دكتااور الفلساافةلدرجااة 

 .سجٌل( وٌحق له الت6761لمتوسط ستة مواد ) 

 "طرق علوم البٌانات ألمن البنٌة التحتٌة الحٌوٌة"                   -:فً موضوع 

" Data Science Methods for Critical Infrastructure Security " 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أ.د/ نوال أحمد راغب الفٌشاوي  5

 جامعة المنوفٌة -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  د/ أحمد مصطفً محمود شحاته  4

 جامعة المنوفٌة -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة د/ عز الدٌن بدوي جاد الرب حمدان 6

 م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.58/6/4859عقدة بتارٌخ وقد أوصً المجلس بجلسته المن

 .بالتسجٌل للمهندس المذكور جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :
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بشاأن الطلاب المقادم مان لجناة   وعلاوم الحاساباتد/ رئٌس مجلاس  قسام هندساة 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-6) 

بالموافقة علاى المدرس المساعد بالقسم  –سلوي سعٌد علً السٌد مصطفً / بالمهندسةالخاصة  الدكتوراهاإلشراف على رسالة 

 تغٌٌر عنوان الرسالة.  

"تقٌٌم األداء لهٌاكل التطبٌقات المتوازٌة باستخدام األنظمة الشبكٌة الفائقة"                 -من :  

"A framework for Performance Evaluation of Parallel Applications on The Grid  ”    

"التعرف علً األهداف اعتماداا علً التعلم العمٌق"                        -إلى :  

" Object Detection Based on Deep Learning“ 

رساالة و ٌعتبار هاذا التغٌٌار بالموافقاة علاى تغٌٌار عناوان ال م58/6/4859المنعقادة بتاارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلساته

 تغٌراا جوهرٌاا.

 تغٌٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا جوهرٌاا.ب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

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

الطلاب المقادم مان لجناة بشاان    هندسة وعلوم الحاسباتد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ1-6) 
 فً العلوم الهندسٌة.   الماجستٌرلدرجة  ةالمسجل -مً محمد صالح القزاز/ ةاإلشراف الخاصة بالمهندس

 " جدولة المهام فً أنظمة الحوسبة السحابٌة"                فً موضوع :      

" Task Scheduling in Cloud Computing Systems"  

-من السادة: الفحص والمناقشةبالموافقة على تشكٌل لجنة   

  معهد بحوث اإللكترونٌات )خارجً( -أستاذ الحاسبات محمد نور السٌد أحمد د/8أ 5

 جامعة المنوفٌة )داخلً( -ستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةأ أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة 4

(      مشرف ) ةجامعة المنوفٌ–أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  / محمد آمون  شرابًد 6  

 ةللمهندس والمناقشة الفحصقة على تشكٌل لجنة م بالمواف58/6/4859وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
إلٌه. اإلشارةبنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور  

بانفس  ةالماذكور ةللمهندسا والمناقشاة الفحاصتشاكٌل لجناة ب جااء بتوصاٌة مجلاس القسام توصً اللجنة بالموافقاة علاً ماا -القـــرار :

 إلٌه اإلشارةم والسابق التشكٌل المقترح الوارد من القس

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

تقرٌار لجناة االمتحاان بشاان    هندساة وعلاوم الحاساباتد/ رئاٌس مجلاس قسام 8( بخصوص الخطاب الوارد مان الساٌد أ3-6)
 المساجل لدرجاة دكتاور الفلسافة فاً العلاوم الهندساٌة –محمد عبدالستار محمود األساقٌلً /  خاص بالمهندسال الشامل

 -وشكلت اللجنة من:
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(خارجً)بقسم الحاسبات والنظم بمعهد بحوث االلكترونٌات  متفرغ أستاذ سامٌة عبد الرازق مشالً/ د8أ 5  

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

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

(خارج القسم  

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

مشرف() ٌاتااللكترون بحوث المعلوماتٌة بمعهد بحوث قسمورئٌس  أستاذ هبه كمال اصالن/ أ.د 1  

االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح  م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة58/6/4859وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

.المهندس المذكور  

طبقااا لماا جااء بتقرٌار لجناة االمتحاان الشاامل باجتٌااز ونجااح  جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -: القـــرار

 .المهندس المذكور

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

 موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم:     رابعا 

بشاأن الموافقاة  الصاناعٌة والاتحكمد/ رئٌس مجلاس  قسام هندساة اإللكترونٌاات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-6)  
فاً العلاوم  الماجساتٌرالمقٌاد لدرجاة و -محمد مجد  فؤاد بالبال /  للمهندس الماجستٌرلرسالة  علً تسجٌل خطة البحث الخاصة

مواد باإلضافة 3والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط  م4851 اكتوبردورة  الصناعٌة والتحكمالهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات 
 .(وٌحق له التسجٌل 476الى مادة التحسٌن) 

 "تطوٌر حاكم ذكً لنوع من األنظمة الفوضوٌة "              -:فً موضوع 

" Development of Intelligent Controller for a Class of Chaotic Systems" 

  -تحت إشراف :

 فٌةجامعة المنو -أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة د/ محمد حمدي محمد السٌد  5

 جامعة المنوفٌة -مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  د/ صالح احمد حلمى عبد هللا  4

  .المذكور للمهندس تسجٌلم بالموافقة علً ال58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .المذكور للمهندس تسجٌلالب جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

بشاأن الموافقاة  والاتحكمالصاناعٌة د/ رئٌس مجلاس  قسام هندساة اإللكترونٌاات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)  
فاً  الماجساتٌرالمقٌاد لدرجاة و -ربٌع عبد المقصاود احماد عبٌاد /  للمهندس الماجستٌرعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة 

والمعادل التراكمااً النهائً)عادد النقاااط و  م4856 اكتااوبردورة  الصااناعٌة والاتحكمالعلاوم الهندسااٌة بقسام هندسااة االلكترونٌاات 

 .(وٌحق له التسجٌل 4761مواد ) 3جموع نقاط المتوسط( لم
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 "تتبع نقطة اقصى قدرة لنظم الطاقة الشمسٌة اعتمادا على نماذج من الدرجة الكسرٌة "   -:فً موضوع 

" Maximum Power Point Tracking for Solar Energy Systems Based on Fractional 
Order Models" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة بو ظالم أ.د/ بالل احمد ا 5

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

  .المذكور للمهندس تسجٌلم بالموافقة علً ال58/6/4859منعقدة بتارٌخ بجلسته ال مجلس القسموقد أوصً 

 .المذكور للمهندس تسجٌلبال جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

بشأن الموافقة علاً  الصناعٌة والتحكمد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)
فاً العلااوم  الماجساتٌرلدرجاة  ةالمقٌادو -اٌااة اشارف غرٌاب فلٌفال / ة للمهندسا الماجساتٌرتساجٌل خطاة البحاث الخاصاة لرساالة 

 6734ماواد ) 3والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط  م4856 اكتوبردورة  الصناعٌة والتحكمة االلكترونٌات الهندسٌة بقسم هندس

 .(وٌحق لها التسجٌل

استكشاف متبقٌات الكٌماوٌات فً الفواكه والخضراوات باستخدام التصوٌر المقطعً                                    "   -:فً موضوع 

 " ةللمعاوقة الكهربائٌ

" Chemical Residues Detection in Fruits and Vegetables Using Electrical Impedance 
Tomography" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة أ.د/ بالل احمد ابو ظالم  5

 جامعة المنوفٌة -استاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  روانً  د/ محمد ابو زٌد الب 4

  ة.المذكور ةللمهندس تسجٌلم بالموافقة علً ال58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .ةالمذكور ةللمهندس تسجٌلبال لقسمجاء بتوصٌة مجلس ا توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

ب المقدم الطلبشأن  الصناعٌة والتحكمد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6) 
المسجلة لدرجة الماجستٌر بالموافقة علً الغاء تسجٌلها حٌث -من السادة المشرفٌن علً الطالبة/ امل محمود السٌد عبد الحمٌد 

 قد ارسل لها انذار اول وثانً ولم تستجٌب وتأتى لمقابلة المشرفٌن حتى تارٌخه.

 .ةالمذكور طالبةلل تسجٌلقة علً الغاء الم بالمواف58/6/4859وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 



 

 

 

 

 
 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
   

 

 46914  كترونٌة، منوفإلسة ادكلٌة الهن 6338653/841فاكس:6335151/841ت:  
Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952  

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

 

 ة.المذكور طالبةلل تسجٌلبإلغاء ال جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

د/ رئااٌس مجلااس  قساام هندسااة اإللكترونٌااات الصااناعٌة والااتحكم بشااأن 8بخصااوص الخطاااب الااوارد ماان السااٌد أ (1-6)

م للموافقاة 4851المقٌادة بتمهٌادي ماجساتٌر دورة اكتاوبر   –المقدم من الطالبة/ سحر عبد الحكٌم محمد ساالم  الطلب

ل الدراسااً الثااانً للخطااة الدراسااٌة للعااام الجااامعً علااً حااذف مقاارر )الااتحكم باسااتخدام الشاابكات العصاابٌة( ماان الفصاا

 م.4851/4859

علااً حااذف مقاارر )الااتحكم باسااتخدام الشاابكات بالموافقااة م 58/6/4859المنعقاادة بتااارٌخ  أوصااى المجلااس بجلسااته وقااد

 م.4851/4859العصبٌة( من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 

 .جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما توصً اللجنة -القـــرار :  

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

والااتحكم بشااأن  د/ رئااٌس مجلااس  قساام هندسااة اإللكترونٌااات الصااناعٌة8بخصااوص الخطاااب الااوارد ماان السااٌد أ (3-6)

م للموافقاة 4851المقٌادة بتمهٌادي ماجساتٌر دورة اكتاوبر   –المقدم من الطالبة/ سحر عبد الحكٌم محمد ساالم  الطلب

علً حذف مقرر )موضوعات مختاارة فاً المٌكاترونٌاات( مان الفصال الدراساً الثاانً للخطاة الدراساٌة للعاام الجاامعً 

 م.4851/4859

علااً حااذف مقاارر )موضااوعات مختااارة فااً بالموافقااة م 58/6/4859نعقاادة بتااارٌخ الم أوصااى المجلااس بجلسااته وقااد

 م.4851/4859المٌكاترونٌات( من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 

 .جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :  

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

د/ رئااٌس مجلااس  قساام هندسااة اإللكترونٌااات الصااناعٌة والااتحكم بشااأن 8بخصااوص الخطاااب الااوارد ماان السااٌد أ (6-6)

م للموافقاة 4851ماجساتٌر دورة اكتاوبر المقٌادة بتمهٌادي   –المقدم من الطالبة/ سحر عبد الحكٌم محمد ساالم  الطلب

علااً اضااافة مقاارر )الااتحكم باسااتخدام المنطااق الهالمااً( الااى الفصاال الدراسااً الثااانً للخطااة الدراسااٌة للعااام الجااامعً 

 م.4851/4859

علااً اضااافة مقاارر )الااتحكم باسااتخدام المنطااق بالموافقااة م 58/6/4859المنعقاادة بتااارٌخ  أوصااى المجلااس بجلسااته وقااد

 م.4851/4859الى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعام الجامعً  الهالمً(

 .جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :  

 

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

د/ رئاٌس مجلاس  قسام هندساة اإللكترونٌاات الصاناعٌة والاتحكم بشاأن 8بخصوص الخطاب الاوارد مان الساٌد أ (1-6) 

م للموافقاة 4851المقٌادة بتمهٌادي ماجساتٌر دورة اكتاوبر   –المقدم من الطالبة/ سحر عبد الحكٌم محمد ساالم  الطلب

ة( الاى الفصال الدراساً الثاانً للخطاة الدراساٌة للعاام علً اضافة مقرر )موضوعات مختارة فً االلكترونٌات الصاناعٌ

 م.4851/4859الجامعً 
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علااً اضااافة مقاارر )موضااوعات مختااارة فااً بالموافقااة م 58/6/4859المنعقاادة بتااارٌخ  أوصااى المجلااس بجلسااته وقااد

 م.4851/4859االلكترونٌات الصناعٌة( الى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 

 .جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -قـــرار :ال  

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

اإللكترونٌااات الصااناعٌة والااتحكم بشااأن  د/ رئااٌس مجلااس  قساام هندسااة8بخصااوص الخطاااب الااوارد ماان السااٌد أ (9-6)

م للموافقاة 4851المقٌاد بتمهٌادي ماجساتٌر دورة اكتاوبر   –المقدم من الطالب/ محمد علاً عباد الفتااح الجٌاار  الطلب

علااً حااذف مقاارر )الااتحكم باسااتخدام الشاابكات العصاابٌة( ماان الفصاال الدراسااً الثااانً للخطااة الدراسااٌة للعااام الجااامعً 

 م.4851/4859

علااً حااذف مقاارر )الااتحكم باسااتخدام الشاابكات بالموافقااة م 58/6/4859المنعقاادة بتااارٌخ  أوصااى المجلااس بجلسااته وقااد

 م.4851/4859العصبٌة( من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 

 .جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

د/ رئٌس مجلاس  قسام هندساة اإللكترونٌاات الصاناعٌة والاتحكم بشاأن 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (58-6) 

م للموافقاة 4851د بتمهٌادي ماجساتٌر دورة اكتاوبر المقٌا  –الطلب المقدم من الطالب/ محمد علاً عباد الفتااح الجٌاار 

علً اضافة مقرر )موضوعات مختارة فً االلكترونٌات الصاناعٌة( إلاً الفصال الدراساً الثاانً للخطاة الدراساٌة للعاام 

 م.4851/4859الجامعً 

رة فااً علااً اضااافة مقاارر )موضااوعات مختااابالموافقااة م 58/6/4859المنعقاادة بتااارٌخ  أوصااى المجلااس بجلسااته وقااد

 م.4851/4859االلكترونٌات الصناعٌة( إلً الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 

 .جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :

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

 موضوعات منظمة للعمل بالدراسات العلٌا:     خامسا
إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة و المتضمنة الخطاب الوارد السٌد األستاذ / مدٌر  ( بخصوص المذكرة المقدمة من5-6)

جلس الكلٌة بقٌمة دعم البحوث للطالب من اإلدارة العامة للدراسات العلٌا و البحوث بالجامعة بطلب موافاتهم بموافقة م

م حتى ٌتسنى لهم عرض الموضوع 4859/4848دكتوراه (للعام الجامعً  –ماجستٌر  -المقٌدٌن و المسجلٌن) دبلوم

 على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث و مجلس الجامعة.

 علً النحى التالي: ثوقذ ارتأث اإلدارة سيادة قيمت دعم البحى

 ) مائة جنٌهاا( دكتوراه588) خمسون جنٌهاا( ماجستٌر      @       18( دبلوم        @   ) خمسون جنٌهاا 18

 -تصبح القيمت الخاصت بذعم البحىث كالتالي:و 

 جنٌها 5434761دبلوم     :   
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 جنٌها 4434761ماجستٌر  :  

 جنٌها 4654761دكتوراه   :  

 الجاامعي العاا  مه اعتبارا  (  المسجليه –ذيه الجذد ) المقي الطالبعلً أن تسزي هذه الشيادة علً 

   وعلً أن يتم مخاطبت الجامعت بالقيمت النهائيت بعذ االعتماد مه مجلس الكليت .1029/1010

 جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً اللجنة بالموافقة علً ما -القـــرار :
 

 ظهرا" الثانٌة عشر"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة 

 

 وكٌل الكلٌة                                                                       

 للدراسات العلٌا والبحوث                                                                 

 

  د/ سناء محمود الربٌعً(8)أ                                                              


