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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا " الجلسة التاسعة رقم ( )9عن شهر ماٌو 4869م 8
 إنه فً ٌوم األحد الموافق  4869/6/ 69م وفً تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌابرئاسة السٌد األستاذ الدكتور /سناء محمود الربٌعً وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها وبحضور كلا
من السادة األعضاء -:
6

أ8د /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

4

أ8د /منً محمد صبري شقٌر

عضوا

8

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

عضوا

4

د /محمد حمدي محمد السٌد

عضوا

6

د /ناصر عبد الفضٌل عبدالحمٌد

عضوا

5

السٌد /صلح محمد ٌونس

6

السٌد /عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌد

عضوا "كادر عام "
سكرتٌر اللجنة

بدأ السٌد أ8د /رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة
وهً كاآلتً -:

أوال  :المصـادقــات
المصادقة علً محضر الجلسة السابقة (الثامنة) المنعقدة بتارٌخ 4869/4/46م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )9-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /مً حلمً أحمد شاهٌن– درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"آلٌات مقترحة لتشفٌر البٌانات الرقمٌة ومعالجتها"
”“Encryption and Processing of Digital Data

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /رنا عدلً راشد غلب– درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"تطبٌقات المرحل اإللكترونً فً نظام االتصاالت من الجهاز لً الجهاز"

”“Applications of Electronic Relay in Device to Device (D2D) Communication System
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /باسم محمد علً الدوٌك– درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"محاكاة قناة االتصال للجٌل الخامس من اتصاالت شبكات المحمول"

”“Channel Modeling for 5G Mobile Communication Networks
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكورة درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /محمد ابراهٌم علً الحداد– درجة دكتور الفلسفة فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"تحسٌن أداء تقنٌات الجدولة فً شبكات تطور المدي البعٌد الخلوٌة"

ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإلكترونٌة ،منوف 48964

Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952

Prof : Sanaa M.El-Rabaie

Email : Selrabie@yahoo.com
Mobile : 01112219492 - 01025309176

جــامعــة المـنوفـٌة
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
“Performance Enhancement of Scheduling Techniques in Long Term Evolution
”Cellular Networks
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكورة درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /مروة عفٌفً علً نصر– درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

" أسالٌب التقدٌر الطٌفً لمعالجة الكلم "
”“Spectral Estimation techniques for Speech Processing

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /أمٌرة محمد اسماعٌل متولً – درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

" ارسال اشارة المٌكرووٌف علً نظم االتصاالت البصرٌة "

”“Microwave Signal Transmission Over Optical Communication Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماا جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بمانح المهندساة الماذكورة درجاة الماجساتٌر فاً العلاوم الهندساٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /أحمد نجٌب محمد محمد أبو النور– المعٌد بالقسم درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"أداء أنظمة الجٌل الخامس"
”“Performance of Fifth Generation System

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندس  /خلٌل فتح هللا خلٌل مصطفً – المدرس المساعد بالقسم والمقٌد
لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4863م والمعدل
التراكمً الجزئً لمتوسط أعلً أربعة مواد (  )8766وٌحق له التسجٌل وٌستكمل.

فً موضوع -:

" تحسٌن أداء نظم اتصاالت صوتٌات األعماق باستخدام طرق تعدٌل ذات كفاءة "

" Performance Enhancement of Underwater Acoustic Communication Systems
" Using Efficient Modulation Schemes

تحت إشراف -:
6

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندس  /خالد رمضان محمد علً  -المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4863م والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط أعلً أربعة
مواد (  )8766وٌحق له التسجٌل وٌستكمل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فً موضوع  " -:التعدٌل الكفء وتعوٌض اإلزاحة فً أنظمة االتصاالت اللسلكٌة متعددة الحامل "
" Efficient Equalization and Carrier Frequency Offset Compensation in Multi-Carrier
" Wireless Communication Systems

تحت إشراف -:
6

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.

-------------------------------------------------------------------------------------( )9-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندس  /محمد أحمد عبد المنعم أحمد -المقٌد لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4863م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد
(  )8788وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع  " -:تقنٌات التعلم اآللً للتعرف علً التعدٌل المبهم فً أنظمة االتصاالت البصرٌة "
"Machine Learning Techniques for Blind Modulation Identification in Optical
" Communication Systems

تحت إشراف -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /أحمد السٌد عبد الحلٌم فرغل

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د /ولٌد فإاد جابر الشافعً

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

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

-------------------------------------------------------------------------------------( )9-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشؤن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة  /آٌة أحمد بسٌونً الشرٌف -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4868م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد
(  )4766وٌحق لها التسجٌل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فً موضوع  " -:استخدام التحوٌلت المتقطعة فً تصنٌف سلسل الحمض النووي "
" " Utilization of Discrete Transforms for Classification of DNA Sequences

تحت إشراف -:
6

أ.د /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د /هناء أبو العٌنٌن تركً

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القرار-:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة

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

( )9-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /تامر صالح السٌد مصاطفى – المساجل لدرجاة دكتاور الفلسافة فاً العلاوم
الهندسٌة.

فً موضوع  " :تحسٌن اداء بوابات المنطق الضوئٌة باستخدام هٌاكل البلورات الفوتونٌة ثنائٌة وثلثٌة
االبعاد"
" Performance Enhancement of Optical Logic Gates Using 2D/3D Photonic Crystals
" Structures
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /عبد الحلٌم عبد النبً ذكرى

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة – جامعة عٌن شمس (خارجً)

 4أ.د /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌاة -جامعاة المنوفٌاة

 8أ.د /السٌد محمود الربٌعً

(داخلً)
أ ستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌاة -جامعاة المنوفٌاة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /اسماء عادل عبد الرحمن حمد – المسجلة لدرجة الماجساتٌر فاً العلاوم
الهندسٌة.

فً موضوع  " :االستخدام الكفء لتقنٌات التحلٌل اإلحصائً لكشف النشاط غٌر الطبٌعً فً االشارات الحٌوٌة
الطبٌة "
" Efficient Utilization of Statistical Analysis Techniques for Anomaly Detection in
" Biomedical Signals
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /مظهر بسٌونً طاٌل

أستاذ بكلٌة الهندسة–جامعة االسكندرٌة(خارجً)

 4أ.د /محمد محمد عبد السلم نصار

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌاة -جامعاة المنوفٌاة

(داخلً)

 8أ.د /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌاة -جامعاة المنوفٌاة

 4أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌاة -جامعاة المنوفٌاة

(مشرف)
(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجناة بالموافقاة علاً ماا جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بتشاكٌل لجناة الفحاص والمناقشاة للمهندساة الماذكورة بانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )9-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /سالً عبد اللطٌف صلح الدٌن الجندي– المسجلة لدرجاة الماجساتٌر فاً
العلوم الهندسٌة.

فً موضوع  " :كشف النشاط غٌر الطبٌعً فً اشارات رسم المخ "
" " Anomaly Detection of Electroencephalography Signals
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /محمد ابراهٌم العدوى

أستاذ بكلٌة الهندسة –جامعة حلوان (خارجً)

 4أ.د /عاطف السٌد ابو العزم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندساة اإللكترونٌاة -جامعاة المنوفٌاة

8

د /سامى عبد المنعم الضلٌل

(داخلً)
أسااتاذ متفاارغ بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌـــــااـة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة
المنوفٌة(مشرف)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-
جامعة المنوفٌة (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقاة علاً ماا جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بتشاكٌل لجناة الفحاص والمناقشاة للمهندساة الماذكورة بانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )9-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب
المقاادم ماان لجنااة اإلشااراف الخاصااة بالمهناادس /احمااد رفعاات ٌعقااوب الحلااو– المسااجل لدرجااة الماجسااتٌر فااً العلااوم
الهندسٌة.

فً موضوع  " :نمذجة وتحلٌل اداء التقسٌم الزمنى التعددي والتهجٌن مع اقصى تقسٌم تعددي لألطوال
الموجٌة لمختلف تقنٌات النقل ألنواع الوصلت البصرٌة المختلفة "
" Modeling and Performance Analysis of Hybrid OTDM/DWDM with Different
" Optical Transmission Techniques and Types of Fiber Links
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /مصطفى حسٌن على

أستاذ متفرغ باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا باإلسكندرٌة (خارجً)

 4أ.د /معوض ابراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندساة اإللكترونٌاة -جامعاة المنوفٌاة

(داخلً)

 8أ.د /عبد الناصر عبد الجواد محمد
4

د /حمدي عبد الخالق شرشر

أساااتاذ بقسااام هندساااة االلكترونٌاااات واالتصااااالت الكهربٌاااة بكلٌاااة الهندساااة اإللكترونٌاااة -جامعاااة المنوفٌاااة

(مشرف)
أستاذ متفرغ(استاذ مساعد) بقسم هندساة االلكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة بكلٌاة الهندساة اإللكترونٌاة-
جامعة المنوفٌة (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقاة علاً ماا جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بتشاكٌل لجناة الفحاص والمناقشاة للمهندساة الماذكورة بانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-65بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب

المقدم من لجنة اإلشاراف الخاصاة بالمهنادس /احماد اباراهٌم مصاطفى السااكت–المساجل لدرجاة الماجساتٌر فاً العلاوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" تطبٌقات مستشعرات االلٌاف الضوئٌة فً المفاعلت النووٌة "
" " Applications of Optical Fiber Sensors in Nuclear Reactors
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:

 6أ8د /عبااااد الحمٌااااد عبااااد الماااانعم
شعلن

أستاذ بكلٌة الهندسة –جامعة الزقازٌق (خارجً)

 4أ.د /عبد الفتاح عبد الغنى سعد

أسااتاذ متفاارغ (اسااتاذ مساعد)بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة-
جامعة المنوفٌة (داخلً)

 8أ.د /عبد الناصر عبد الجواد
محمد

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرف)

 4د /احمد نبٌه زكى راشد

أساتاذ مساااعد بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة المنوفٌااة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب

المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /اٌمن الشوادفً عبد هللا عبد العال–المسجل لدرجاة الماجساتٌر فاً العلاوم
الهندسٌة.

فً موضوع  " :تطبٌقات الشبكات االفتراضٌة الخاصة على شبكات تبدٌل الملصق متعددة البروتوكوالت "
" Applications of Virtual Private Networks on Multi Protocol Label Switching
" Networks
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /اٌهاب فاروق بدران

أستاذ باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري(خارجً)

 4أ.د /حسام الدٌن حسٌن احمد

أسااتاذ متفاارغ بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة المنوفٌااة

 8أ.د /معوض ابراهٌم معوض
 4أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

(داخلً)
أسااتاذ متفاارغ بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة المنوفٌااة

(مشرف)
أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9-63بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /نهً عبد المعطً ٌوساف الحاا –المساجلة لدرجاة الماجساتٌر فاً العلاوم
الهندسٌة.

" تحدٌد المعالم الممٌزة فً الصور الطبٌة "

فً موضوع :

" " Localization of Discriminative Features in Medical Images
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /أحمد محمد رجب البٌلً

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة القاهرة (خارجً)

 4أ.د /عبد العزٌز محمود ابراهٌم

أسااتاذ متفاارغ بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة المنوفٌااة

(داخلً)

 8أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرف)

 4د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستاذ متفرغ ( أستاذ مسااعد ) بقسام هندساة االلكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة بكلٌاة الهندساة اإللكترونٌاة-
جامعة المنوفٌة (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقاة علاً ماا جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بتشاكٌل لجناة الفحاص والمناقشاة للمهندساة الماذكورة بانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )9-69بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصاة بالمهندساة /هباة محماد عباد الحمٌاد عماارة–المساجلة لدرجاة الماجساتٌر فاً العلاوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" استخلص الخصائص الممٌزة واستخدام تقنٌات التصنٌف إلشارات المخ "

" " Feature Extraction and Classification Techniques for Brain Signals
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /محمد علً الدسوقً

أستاذ بكلٌة الهندسة -جامعة حلوان (خارجً)

 4أ.د /عادل عبد المسٌح صلٌب

أسااتاذ متفاارغ بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة المنوفٌااة

 8أ.د /طه السٌد طه
 4أ.د /السٌد محمود الربٌعً

(داخلً)
أسااتاذ متفاارغ بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة المنوفٌااة

(مشرف)
أسااتاذ متفاارغ بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة المنوفٌااة

(مشرف)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقاة علاً ماا جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بتشاكٌل لجناة الفحاص والمناقشاة للمهندساة الماذكورة بانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )9-48بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندساة /ساحر عباد الساتار إباراهٌم أباو شوشاة–المساجلة لدرجاة الماجساتٌر فاً
الهندسة اإللكترونٌة.
فً موضوع :

" تحسٌن جودة الصور الرقمٌة المنخفضة الدقة "
" " Quality Enhancement of Low Resolution Images

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /طارق ابراهٌم حوٌل

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة أسٌوط (خارجً)

 4د /عادل شاكر الفٌشاوي

أسااتاذ متفاارغ (أسااتاذ مساااعد) بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة-
جامعة المنوفٌة (داخلً)

 8د /أسامة فوزي زهران

أساتاذ مساااعد بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة المنوفٌااة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقاة علاً ماا جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بتشاكٌل لجناة الفحاص والمناقشاة للمهندساة الماذكورة بانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )9-46بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /ابراهٌم صلح ابراهٌم أبو غربٌة–المساجل لدرجاة الماجساتٌر فاً العلاوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" أداء الحث الطٌفً التعاونً العنقودي "

" " Performance of Cluster-Based Cooperative Spectrum Sensing
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6أ8د /أحمد السٌد العربً المهدي

أستاذ بكلٌة الهندسة – الجامعة األلمانٌة (خارجً)

 4أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (داخلً)

 8أ.د /منً محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )9-44بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /إٌماان سامٌر محماد صابري -المساجلة لدرجاة دكتاور الفلسافة فاً العلاوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

بناء علً محتواها باستخدام المعالم الممٌزة والحوسبة السحابٌة "
" استرجاع الصور ا

" Content Based Image Retrieval Using Discriminative Features and Cloud
"Computing
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
 6أ8د /اٌهاب فاروق بدران

استاذ باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري(خارجً)

 4أ.د/رمضان عبد الحمٌد الشنوانً

أستاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خار القسم)

 8أ.د /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( من داخل القسم)

 4أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرف)

 6د /عبد المجٌد عبد الحكٌم شرشر

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد ) بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )9-48بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /سامٌة عبد المنعم عمر قابل -المسجلة لدرجاة دكتاور الفلسافة فاً العلاوم
الهندسٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" استخدام أسالٌب التعلم العمٌق لتحلٌل اإلشارات الصوتٌة "
فً موضوع :
"" Utilization of Deep Learning Techniques for Speech Signal Analysis
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
 6أ8د /وجدي رفعت أنٌس

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة عٌن شمس (خارجً)

 4أ.د /محمد عبدالعظٌم البردٌنً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (من خار القسم)

 8أ.د /عبد العزٌز ابراهٌم محمود

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( من داخل القسم)

 4أ.د /معوض ابراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( مشرف)

 6د /أسامة فوزي زهران

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-44بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب

المقادم ماان لجناة اإلشااراف الخاصاة بالمهناادس /علاً ابااراهٌم أحمااد صاٌام -المسااجل لدرجاة دكتااور الفلسافة فااً العلااوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" المراقبة اآلمنة للصحة باستخدام انترنت األشٌاء والحوسبة السحابٌة "

" " Secure Health Monitoring Using Internet of things and Cloud Computing
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
 6أ8د /محمد ابراهٌم العدوي

استاذ بكلٌة الهندسة -جامعة حلوان (خارجً)

 4أ.د /حسن محمد عبد الحافظ

أستاذ متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خار القسم)

 8أ.د /علً حسن مصطفً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( من داخل القسم)

 4أ.د /عاطف السٌد أبو العزم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرف)

 6د /أحمد ابراهٌم بهنسً

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد ) بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس الماذكور بانفس التشاكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9-46بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /أحمد عبد الصمد عبد المنعم عساكر -المسجل لدرجاة دكتاور الفلسافة فاً
العلوم الهندسٌة.

فً موضوع  " :تطوٌر نموذ لتؤمٌن نظم التحقق البٌومترٌة القابلة لإللغاء المستخدمة فً المنشآت النووٌة"
" Developing a Model for Securing Cancellable Biometric Verification Systems Used
"in Nuclear Facilities
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
 6أ8د /طارق ابراهٌم حوٌل

استاذ بكلٌة الهندسة -جامعة أسٌوط(خارجً)

 4أ.د/نبٌل عبد الواحد اسماعٌل

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (من خار القسم)

 8أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( من داخل القسم)

 4د /أسامة فوزي زهران

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرف)

 6د /عبد الفتاح عبد الغنً سعد

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد ) بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس الماذكور بانفس التشاكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-45بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب

المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /محمد السٌد علً ٌونس حماد  -المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلاوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" تصمٌم وتنفٌذ معالج النبضات الرقمً لألجهزة النووٌة"

" Design and Implementation of Real-Time Digital Pulse Processor for Nuclear
" Instrumentation
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
 6أ8د /مظهر بسٌونً طاٌل

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة اإلسكندرٌة (خارجً)

 4أ.د/عصام ابراهٌم المدبولً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (من خار القسم)

 8أ.د /عاطف السٌد أبو العزم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( من داخل القسم)

 4أ.د /معوض ابراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرف)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6د /سعٌد محمد عبد العاطً

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس الماذكور بانفس التشاكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-46بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلاس قسام هندساة اإللكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة بشاؤن الطلاب
المقدم من السٌد االستاذ الدكتور /عادل عبد المسٌح صلٌب –األستاذ المتفارغ بالقسام بشاان تجااوز نسابة غٌااب الطالباة  /هادى
شاكر محروس عكاشة  -المقٌدة بتمهٌادي ماجساتٌر دورة اكتاوبر 4866م فاً ماادة (نظرٌاة انتشاار الموجاات) الفصال الدراساً
الثانً للعام الجامعً 4869/4863م.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بحرمان الطالباة الماذكورة مان دخاول امتحاان ماادة (نظرٌاة انتشاار
الموجات) الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 4869/4863م.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بحرمان الطالباة الماذكورة مان دخاول امتحاان ماادة (نظرٌاة
انتشار الموجات) الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 4869/4863م.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات

( )9-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشؤن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /عبٌر عبد العزٌز محمد عشرة– المدرس المساعد بالقسم درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.

فً موضوع-:

" تنفٌذ آالت الحوسبة باستخدام الحمض النووي"
”“Computing Machine Implementation using DNA

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشؤن الموافقة علاً تساجٌل خطاة
البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة /أمل سامً عبد العزٌز النطاط  -المقٌادة لدرجاة دكتاور الفلسافة فاً العلاوم الهندساٌة
بقساام هندسااة وعلااوم الحاساابات دورة أكتااوبر 4866م والمعاادل التراكمااً النهااائً لمتوسااط سااتة مااواد (  )8746وٌحااق لهااا
التسجٌل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" تحسين كفاءة إطار الحوسبت الضبابيت"
في هوضوع -:
""Performance Enhancement of Fog Computing Framework

تحت إشراف -:
6

أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د / .نرمٌن عبد الوهاب حسن البهنساوي

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د / .سحر رجب أحمد القزاز

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشؤن الموافقة علاً تساجٌل خطاة
البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندس /أحمد ساامً عباد العزٌاز مرساً – المادرس المسااعد بالقسام والمقٌاد لدرجاة دكتاور
الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة وعلوم الحاسبات دورة أكتوبر 4865م والمعدل التراكمً النهاائً لمتوساط ساتة ماواد
(  )8766وٌحق له التسجٌل.

في هوضوع -:

" هنهجياث علن البياناث لنظام هراقبت جودة الهواء الوبني على حوسبت الحافت "

" Data Science Approaches for Air Quality Monitoring System Based on Edge
" Computing

تحت إشراف -:
6

أ.د /نوال أحمد راغب الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د / .مروة أحمد شومان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

8

د / .رمضان محمد عبد العظٌم جاد

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

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

( )9-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلاوم الحاسابات بشاان الطلاب المقادم مان لجناة
اإلشراف الخاصة بالمهندس /اٌمن محمد موسى حمدان -المسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" تحسٌنات للتشفٌر الفوضوي على الصور الرقمٌة "
فً موضوع :
"" Enhancement of Chaotic Encryption on Digital Images
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /اٌمن محمد بهاء الدٌن صادق

أستاذ بقسم هندسة الحاسبات والنظم -كلٌة الحاسبات  -جامعة عٌن شمس(خارجً)

 4أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (داخلً)

 8أ.د /اسامة صلح فر هللا على

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة –جامعة المنوفٌة ( مشرف)

 4د /احمد مصطفى المحلوي

أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة –جامعة المنوفٌة ( مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-6بخصوص الخطاب الاوارد مان الساٌد أ8د /رئاٌس مجلاس قسام هندساة وعلاوم الحاسابات بشاؤن الطلاب المقادم مان الساٌد
االستاذ الدكتور /نبٌل عبد الواحد اساماعٌل عان لجناة االشاراف إلضاافة اسام الساٌد االساتاذ الادكتور /فتحاً الساٌد عباد السامٌع-
األستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصااالت الكهربٌاة الاى لجناة االشاراف علاى رساالة الادكتوراه الخاصاة بالمهندساة /سالوى
سعٌد على الصٌرفً وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته لتصبح لجنة االشراف كالتالً-:

6

أ.د /نبٌل عبد الواحد اسماعٌل

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

أ.د /حسام الدٌن مصطفى فهٌم

استاذ بكلٌة الحاسبات والمعلومات –جامعة عٌن شمس

8

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

استاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً اضافة اسم ساٌادته الاى لجناة االشاراف علاى رساالة
الدكتوراه الخاصة بالطالبة المذكورة وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإ ضاافة اسام ساٌادته الاى لجناة االشاراف علاى رساالة الادكتوراه
الخاصة بالطالبة المذكورة وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسام هندساة وعلاوم الحاسابات بشاؤن الطلاب المقادم مان الطالاب/
أحمد حمدي أحماد عرفاة– المادرس المسااعد بالقسام والمقٌاد لدرجاة دكتاور الفلسافة فاً العلاوم الهندساٌة بقسام هندساة وعلاوم
الحاسبات دورة اكتوبر4864م بالموافقة على إٌقاف تسجٌله عن العام الجامعً 4869/4863م و ذلك نظراا لظروفه الصحٌة.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً إٌقاف تسجٌل الطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف تسجٌل الطالب المذكور.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشؤن الطلب المقدم مان المهندساة/
نبٌلة فر زكً الحلفاوي – المدرس المساعد بالقسم والمقٌدة لدرجة دكتاور الفلسافة فاً العلاوم الهندساٌة بقسام هندساة وعلاوم
الحاسبات دورة ٌناٌر 4869م بالموافقة على إٌقاف قٌدها عن العام الجامعً 4869/4863م و ذلك نظراا لظروفها الصحٌة.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً إٌقاف قٌد المهندسة المذكورة .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف قٌد المهندسة المذكورة .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسام هندساة وعلاوم الحاسابات بشاؤن الطلاب المقادم مان الطالباة/
آٌاات النبااوي عباد الحااً النحااس–المقٌاادة لدرجاة الماجسااتٌر فاً العلااوم الهندساٌة بقساام هندساة وعلااوم الحاسابات دورة أكتااوبر
4864م بالموافقة على إٌقاف قٌدها عن العام الجامعً 4869/4863م و ذلك نظراا لرعاٌة طفلها.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً إٌقاف قٌد الطالبة المذكورة .

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف قٌد الطالبة المذكورة .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رابعا:

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( )9-6بخصوص الخطاب الوارد مان الساٌد أ8د /رئاٌس مجلاس قسام هندساة اإللكترونٌاات الصاناعٌة والاتحكم بشاؤن الموافقاة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندس  /محمد ٌحٌاً إباراهٌم حساٌن – المادرس المسااعد بالقسام والمقٌاد
لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة اكتوبر 4866م والمعادل التراكماً
الجزئً لمتوسط أعلً أربعة مواد (  ) 8766وٌحق له التسجٌل وٌستكمل.

فً موضوع -:

" تحسٌن أداء دمج الصور الطبٌة من أجل تشخٌص كفء "

" " Performance Enhancement of Medical Images Fusion for Efficient Diagnosis

تحت إشراف -:
6

أ.د /مجدي عبد الستار قطب

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم  -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنوف  -جامعة المنوفٌة

4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنوف  -جامعة المنوفٌة

8

د /غادة محمد عبد الستار البنبً

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنوف  -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشؤن الطلاب المقادم
من السادة المشرفٌن علً الطالبة /االء ناصر نبوي عٌسى -المسجلة لدرجاة الماجساتٌر بالموافقاة علاً الغااء تساجٌلها حٌاث قاد
ارسل لها انذار اول وثانً ولم تستجٌب وتؤتى لمقابلة المشرفٌن حتى تارٌخه.

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً الغاء التسجٌل للطالبة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء التسجٌل للطالبة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والاتحكم بشاان الطلاب المقادم
ماان السااٌد الاادكتور /عاالء محمااد خلٌفااه  -الماادرس بالقساام بشااؤن حرمااان الطالااب /احمااد عااادل المقٌااد بالساانة االولااى لدبلومااة
الدراسات العلٌا شعبة المٌكاترونٌات والروبوتات من دخاول االختباار النهاائً فاً ماادة  :مقدماة فاً المٌكاترونٌاات وذلاك بعاد أن
تجاااوز الماادة القانونٌااة والنساابة المقااررة لحضااور المحاضاارات( %46كؤقصااى نساابة للغٌاااب ماان العاادد الكلااى لساااعات الحضااور
بالمحاضرات)
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً حرمان الطالب المذكور من دخول االختبار النهائً
لمادة :مقدمة فً المٌكاترونٌات بنا اء علً الطلب المقدم من استاذ المادة لتجاوزه نسبة الغٌاب المقررة قانونا .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بحرمان الطالاب الماذكور مان دخاول االختباار النهاائً لماادة
بناء علً الطلب المقدم من استاذ المادة لتجاوزه نسبة الغٌاب المقررة قانونا .
:مقدمة فً المٌكاترونٌات ا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والاتحكم بشاان الطلاب المقادم
من السٌد الدكتور /عصام عبد العلٌم جمعه  -المدرس بالقسم بشاؤن حرماان الطالاب /احماد عاادل المقٌاد بالسانة االولاى لدبلوماة
الدراسات العلٌا شعبة المٌكاترونٌات والروبوتاات مان دخاول االختباار النهاائً فاً ماادة :الاتحكم المنطقاً والحاكماات المبرمجاة
وذلك بعد أن تجاوز المدة القانونٌة والنسبة المقررة لحضور المحاضرات( %46كؤقصاى نسابة للغٌااب مان العادد الكلاى لسااعات
الحضور بالمحاضرات)
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً حرمان الطالب المذكور من دخول االختبار النهائً
بناء علً الطلب المقدم من استاذ المادة لتجاوزه نسبة الغٌاب المقررة قانونا .
لمادة :التحكم المنطقً والحاكمات المبرمجة ا
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بحرمان الطالاب الماذكور مان دخاول االختباار النهاائً لماادة
:التحكم المنطقً والحاكمات المبرمجة بنا اء علً الطلب المقدم من استاذ المادة لتجاوزه نسبة الغٌاب المقررة قانونا .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشؤن الطلب المقدم
من السٌد االساتاذ الادكتور /محماد احماد فكٌارٌن المشارف علاً الطالباة /خلاود صابحى رشااد فاودة -المساجلة لدرجاة الماجساتٌر
بالموافقاة علاً ارساال خطاااب مساجل بعلام الوصااول عان طرٌاق ادارة الدراسااات العلٌاا بالكلٌاة علااى عناوان المهندساة المااذكورة
لإلفادة بإلغاء تسجٌلها بسبب االنقطاع عن الدراسة وهذا هو االنذار الثانً لذلك.

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً ارسال الخطاب عن طرٌق ادارة الدراسات العلٌا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإرسال الخطاب عن طرٌق ادارة الدراسات العلٌا.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشؤن الطلب المقدم
من السٌد االستاذ الدكتور /محمد احمد فكٌرٌن المشرف علً الطالبة /رضوى حسن زٌدان -المسجلة لدرجة الماجستٌر بالموافقة
علً ارسال خطاب مسجل بعلم الوصول عن طرٌق ادارة الدراسات العلٌا بالكلٌاة علاى عناوان المهندساة الماذكورة لإلفاادة بإلغااء
تسجٌلها بسبب االنقطاع عن الدراسة وهذا هو االنذار الثانً لذلك.

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً ارسال الخطاب عن طرٌق ادارة الدراسات العلٌا.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإرسال الخطاب عن طرٌق ادارة الدراسات العلٌا.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-6بخصااوص الخطاااب الااوارد ماان السااٌد أ8د /رئااٌس مجلااس قساام هندسااة اإللكترونٌااات الصااناعٌة والااتحكم بشااان التقااارٌر
النصف سنوٌة للسادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه واسماإهم كاالتً -:
 -6طارق رجب امٌن خلٌفة
 -4عبد العزٌز على عبد العزٌز عبد ربه خاطر
 -8احمد محمد زكى السٌد خضر
 -4عمر احمد محمد شاهٌن
 -6محمود محمد ابو الٌزٌد جاب هللا
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم طبقا ا لما جاء بالتقارٌر.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا

 :موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

( )9-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسام الفٌزٌقاا والرٌاضاٌات الهندساٌة بشاان الطلاب المقادم مان
لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /اسلم محمد محمد البحٌري– المعٌد بالقسم والمسجل لدرجة الماجساتٌر فاً العلاوم
األساسٌة الهندسٌة.
فً موضوع :

"دراسة الخواص الكهربٌة والحرارٌة لمركبات مواد فائقة التوصٌل ومواد نانومترٌه "

"Study of the Electrical and Thermal Properties of Nano Composite
" Superconducting Materials
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /نبٌل ابراهٌم احمد هنداوي

أستاذ بصرٌات اللٌزر بقسم الفٌزٌاء – كلٌة العلوم -جامعة بنها (خارجً)

4

أ.د /سناء محمود الربٌعً

أستاذ فٌزٌاء الجوامد بقسام الفٌزٌقاا والرٌاضاٌات الهندساٌة-كلٌاة الهندساة اإللكترونٌاة – جامعاة المنوفٌاة
(داخلً)

8

أ.د /محمد احمد طاهر داود

أستاذ فٌزٌاء الجواماد المتفارغ بقسام الفٌزٌقاا والرٌاضاٌات الهندساٌة-كلٌاة الهندساة اإللكترونٌاة – جامعاة
المنوفٌة (مشرف)

4

د /احمااااد محمااااد عبااااد الفتاااااح ابااااو
عراٌس

أساتاذ مساااعد فٌزٌاااء الجواماد بقساام الفٌزٌقااا والرٌاضاٌات الهندسااٌة-كلٌااة الهندساة اإللكترونٌااة – جامعااة
المنوفٌة (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجناة الفحاص والمناقشاة للمهنادس الماذكور بانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )9-4بخصااوص الخطاااب الااوارد ماان السااٌد أ8د /رئااٌس مجلااس قساام الفٌزٌقااا والرٌاضااٌات الهندسااٌة بشااان التقااارٌر النصااف
سانوٌة الخاصاة بااالطلب المساجلٌن لدرجاة دكتااور الفلسافة فااً العلاوم األساساٌة الهندسااٌة للعاام الجااامعً 4869/4863م

وعددهم ( )6وهو م /محمد ثروت محمد عطٌة.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على ما جاء بالتقرٌر المقدم من السٌد االستاذ الدكتور/
سناء محمود الربٌعً المشرف على الرسالة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسام طبقاا ا لماا جااء باالتقرٌر المقادم مان الساٌد االساتاذ الادكتور/
سناء محمود الربٌعً المشرف على الرسالة

-------------------------- -----------------------------------------------------------------------------سادسا ا:

موضوعات منظمة للعمل بالدراسات العلٌا

( )3-6بخصوص المذكرة المقدمة من السٌد الدكتور/عادل شاكر الفٌشاوي األستاذ المتفرغ(أستاذ مساعد) بقسم
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة الً السٌد أ.د/عمٌد الكلٌة و المتضمنة طلب جعل حجم رسالة الماجستٌر
والدكتوراه وفقا ا للمعاٌٌر العالمٌة فً حجم ( A5وجهان) وأوضح سٌادته أنه قد سبقتنا إلً ذلك  :كلٌة الهندسة
جامعة حلوان وكلٌة الهندسة جامعة طنطا وكلٌة الهندسة جامعة القاهرة حٌث ٌتم التركٌز علً األصناف العلمٌة
والنتائج فقط.
تم عرض الموضوع علً لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بجلستها المنعقدة بتارٌخ 4869/4/46م وأوصت اللجنة بتؤجٌل الموضاوع لحاٌن
ورود الرد من األقسام العلمٌة كما هو وارد بتؤشٌرة السٌد أ.د /عمٌد الكلٌة علً الطلب المقدم من السٌد الدكتور  /عادل شاكر الفٌشاوي.
ورد إلٌنا موافقة مجلسً قسام ( هندساة اإللكترونٌاات الصاناعٌة والاتحكم – الفٌزٌقاا والرٌاضاٌات الهندساٌة) بتاارٌخ 4869/6/64م علاً
الموضوع ولم ٌرد حتً تارٌخه رد قسمً(هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة -هندسة وعلوم الحاسبات)
القـــرار  -:توصً اللجنة بتؤجٌل الموضوع لمزٌد من الدراسة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سابعا ا :ما ٌستجد من أعمال
( )9-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئاٌس مجلاس قسام هندساة اإللكترونٌاات واالتصااالت الكهربٌاة بشاان الطلاب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /صفاء محمد عبد السلم الجزار–المسجلة لدرجة الماجستٌر فً الهندساة
اإللكترونٌة.
فً موضوع :

" إضافة العلمات المائٌة لإلشارات الصوتٌة الرقمٌة "
" " Digital Speech Watermarking

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
6

أ8د /وجدي رفعت ونٌس

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة عٌن شمس (خارجً)

4

د /عادل شاكر الفٌشاوي

أسااتاذ متفاارغ (أ سااتاذ مساااعد) بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة-
جامعة المنوفٌة (داخلً)

8

أ.د /ابراهٌم محمد الدكانً

أسااتاذ متفاارغ بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة المنوفٌااة

4

أ.د /سامً عبد المنعم الضلٌل

(مشرف)
أسااتاذ متفاارغ بقساام هندسااة االلكترونٌااات واالتصاااالت الكهربٌااة بكلٌااة الهندسااة اإللكترونٌااة -جامعااة المنوفٌااة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/6/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقاة علاً ماا جااء بتوصاٌة مجلاس القسام بتشاكٌل لجناة الفحاص والمناقشاة للمهندساة الماذكورة بانفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-------------------------------------------------------------------

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث

(أ8د /سناء محمود الربٌعً)

ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإلكترونٌة ،منوف 48964

Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952

Prof : Sanaa M.El-Rabaie

Email : Selrabie@yahoo.com
Mobile : 01112219492 - 01025309176

