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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السٌد األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة

تحٌة طٌبة 8888وبعد،،،،،،
نتشرف أن نرسل لسٌادتكم محضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا " الجلسة الثالثة رقم ( )8عن شهر نوفمبر
4866م 8
 إنه فً ٌوم األحد الموافق 4866/66/ 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

د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

عضوا

4

د /محمد أبو زٌد البروانى

عضوا

4

د /محمد عبد النبً محمد

عضوا

5

السٌد /صلح محمد ٌونس

عضوا "كادر عام "

6

السٌد /عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌد

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 (الثانٌة) المنعقدة بتارٌخ 4866/68/66م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةمن الموافقةة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة  /سحر سعٌد عبد الكرٌم حامد  -المقٌدة لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4865م والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط سةتة
مواد (  )8.54وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع  " -:تحسٌن أداء النظم الهائلة متعددة المدخلت والمخرجات لشبكات الجٌل الخامس ذات
الوصول المتعدد الغٌر متعامد "
" " Performance Analysis Of Massive MIMO-NOMA System for 5G
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحت إشراف -:

6

أ.د /سٌد محمد سٌد العربً

أستاذ متفرغ بقسم الهندسة واالجهزه العلمٌة – مركز البحوث النووٌة -هٌئة الطاقة الذرٌة

4

أ.د  /منى محمد صبري شقٌر

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

8

د /ولٌد سعد فؤاد حلمً

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً التسجٌل للطالبة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالبة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةمن الموافقةة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة  /سامٌة عبد المنعم عمر قابل  -المقٌدة لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4865م والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط سةتة
مواد (  )8.48وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع -:

" استخدام أسالٌب التعلم العمٌق لتحلٌل اإلشارات الصوتٌة "

" " Utilization of Deep Learning Techniques for Speech Signal Analysis

تحت إشراف -:
6

أ.د /محمد محمد عبد السلم نصار

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

4

أ.د /معوض إبراهٌم معوض

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

8

أ.د /نبٌل عبد الواحد إسماعٌل

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً التسجٌل للطالبة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالبة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةمن الموافقةة
علً تسجٌل خطةة البحةث الخاصةة لرسةالة الةدكتوراه للمهندسةة  /هةدٌل عةادل محمةد عطٌةة  -المقٌةدة لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4864م والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط سةتة
مواد (  )4.3وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع -:

" التصنٌف الكفء إلشارات القلب "
" " Efficient Classification of ECG Signals
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحت إشراف -:

6

أ.د /طه السٌد طه

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

4

د /عادل شاكر الفٌشاوي

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

8

د /أسامة فوزي زهران

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً التسجٌل للطالبة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالبة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةمن الموافقةة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهنةدس /محمةد عصةام عبةد العزٌةز  -المقٌةد لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4865م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مةواد
(  )4388وٌحق له التسجٌل .

فً موضوع -:

" تطبٌق خوارزمٌات التشفٌر بواسطة الرٌاضٌات الرباعٌة "

"" Implementation of Encryption Algorithms Using Quaternion Mathematics

تحت إشراف -:
6

أ.د /إمٌل صبحً شكر هللا

أستاذ متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /سعٌد محمد عبد العاطً

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً التسجٌل للطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالب المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشةمن الموافقةة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجسةتٌر للمهنةدس /محمةود أحمةد نصةر كمةال  -المقٌةد لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4865م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مةواد
(  )4363وٌحق له التسجٌل .

فً موضوع -:

" التطبٌق الكفء للمرشحات التكٌفٌة باستخدام الرٌاضٌات الرباعٌة "

""Efficient Implementation of Adaptive Filters Using Quaternion Mathematics
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحت إشراف -:

6

أ.د /إمٌل صبحً شكر هللا

أستاذ متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /سعٌد محمد عبد العاطً

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً التسجٌل للطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالب المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الموافقةة
على تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة لرسالة الدكتوراه الخاصةة بالمهنةدس /محمةد سةعٌد محمةد شةلبً والمسةجل لدرجةة
دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع :

"قٌاس المجال المغناطٌسً باستخدام شبكات المستشعرات اللسلكٌة المدمجة"

” "Electromagnetic Field Measurement Using Embedded Wireless Sensor Networks
تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة-:
 6أ8د /إٌهاب فاروق بدران

أستاذ باألكادٌمٌة العربٌة للهندسة والتكنولوجٌا والنقل البحري (خارجً)

 4ا.د /معوض إبراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة (داخلً)

 8ا.د /منى محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات و االتصاالت الكهربٌة (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةمن الطلةب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /لمٌةاء أٌمةن عبةد الحةافظ عبةد الجةواد بالموافقةة علةى تغٌٌةر
عنوان الرسالة.

من -:

"مقرنات المواد المركبة ذات النطاق الترددي المزدوج القابلة للتولٌف"
” "Tunable Dual-band Metamaterial Branch Line Couplers

إلى -:

"التعدٌل الكفء فً النظم البصرٌة لتعدٌل الشدة"
“ " Efficient Equalization in Optical Intensity Modulation Systems
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحت إشراف -:
6

د /عبد العزٌز طه كامل شلبً

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علةى تغٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر هةذا التغٌٌةر
تغٌراا جوهرٌا ا.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بعدم الموافقة لحٌن استكمال األوراق الخاصة بمراجعة عنوان الرسالة الجدٌد من مكتبة الجامعة.

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

( )8-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشمن
الطلب المقدم من د /عبد العزٌز طه كامل شلبً عن لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /لمٌاء
أٌمن عبد الحافظ عبد الجواد بإضافة اسم كلا من :الدكتور  /أسامة على عرابً  -أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بالقسم
والدكتور /جابر السٌد األبٌض أستاذ متفرغ (مدرس) بالقسم إلً لجنة اإلشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث
الجدٌد إلً مجهوداتهما لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:
6

د /عبد العزٌز طه كامل شلبً

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة –
جامعة المنوفٌة

 4د /أسامة على عرابً

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة –
جامعة المنوفٌة

 8د /.جابر السٌد األبٌض

أستاذ متفرغ (مدرس) بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة
المنوفٌة

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة على إضافة سةٌادتهما علةً لجنةة اإلشةراف وذلةك
نظرا لحاجة موضوع البحث الجدٌد إلً مجهودات سٌادتهما8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسةم بإضافة سٌادتهما علً لجنة اإلشةراف وذلةك نظةرا لحاجةة
موضوع البحث الجدٌد إلً مجهودات سٌادتهما8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-9بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة االلكترونٌةةات واالتصةةاالت الكهربٌةةة
بشةةمن الطلةةب المقةةدم مةةن لجنةةة اإلشةةراف علةةى رسةةالة الماجسةةتٌر الخاصةةة بالمهندس ةةٌ /ةةارا عبةةد العظةةٌم احمةةد سةةعٌد
بالموافقة على تغٌٌر عنوان الرسالة.

من -:

"مقرنات المواد المركبة ذات النطاق الترددي المزدوج القابلة للتولٌف"
” " Dual-band Metamaterial Backward Directional Coupler
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"تحسٌن أداء نظم التقسٌم الترددي المتعامد ذات القٌم الموجبة فً االتصاالت البصرٌة"
إلى -:
" Performance Enhancement of Non-Negative Orthogonal Frequency Division

“ Multiplexing Systems in Optical Communications
تحت إشراف -:
6

د /عبد العزٌز طه كامل شلبً

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علةى تغٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر هةذا التغٌٌةر
تغٌراا جوهرٌاا.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بعدم الموافقة لحٌن استكمال األوراق الخاصة بمراجعة عنوان الرسالة الجدٌد من مكتبة الجامعة.

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

( )8-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشمن
الطلب المقدم من د /عبد العزٌز طه كامل شلبً عن لجنة اإلشراف علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسةٌ/ارا
عبد العظٌم احمد سعٌد بإضافة اسم كلا من :الدكتور  /أسامة على عرابً  -أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بالقسم
والدكتور /جابر السٌد األبٌض أستاذ متفرغ (مدرس) بالقسم إلً لجنة اإلشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث
الجدٌد إلً مجهوداتهما لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:
6

د /عبد العزٌز طه كامل شلبً

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة –
جامعة المنوفٌة

 4د /أسامة على عرابً

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة –
جامعة المنوفٌة

 8د /.جابر السٌد األبٌض

أستاذ متفرغ (مدرس) بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة
المنوفٌة

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة على إضافة سةٌادتهما علةً لجنةة اإلشةراف وذلةك
نظرا لحاجة موضوع البحث الجدٌد إلً مجهودات سٌادتهما8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسةم بإضافة سٌادتهما علً لجنة اإلشةراف وذلةك نظةرا لحاجةة
موضوع البحث الجدٌد إلً مجهودات سٌادتهما8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشمن الطلةب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /منة هللا عبةد الحلةٌم محمةد إسةماعٌل بالموافقةة علةى تغٌٌةر
عنوان الرسالة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"تمثٌر الكود على تطبٌق عشوائٌة الشٌفرة فً تممٌن الشبكات اللسلكٌة "
من -:
” "Effect of Code on Chaotic Application Security on Wireless Network
"استخدام تقنٌات التشفٌر فً أنظمة األمان بالبصمات الحٌوٌة "

إلى -:

“ " Utilization of Cryptography Techniques in Biometric Security Systems

تحت إشراف -:
6

أ.د /حسام الدٌن حسٌن احمد

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علةى تغٌٌةر عنةوان الرسةالة و ٌعتبةر هةذا التغٌٌةر
تغٌراا جوهرٌاا.
القـــرار  -:توصً اللجنة بعدم الموافقة لحٌن استكمال األوراق الخاصة بمراجعة عنوان الرسالة الجدٌد من مكتبة الجامعة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان انتهةاء
المدة القانونٌة للطالب  /محمود صلح إسةماعٌل إبةراهٌم سةعد – المسةجل لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم الهندسةٌة بقسةم هندسةة
اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةة دورة أكتةوبر 4864م وبعةرض الموضةوع علةى المشةرف الرئٌسةً أفةاد سةٌادته بةان الطالةب
منقطع عن استكمال مراحل البحث على الرغم من محاولة التواصل معه تلفونٌا وبالبرٌد االلكترونةً وبنةاء علةى مةا جةاء بخطةاب
السٌد أ.د  /وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث أوصى سٌادته بإلغاء تسجٌل الطالب المذكور.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً إلغةاء تسةجٌل الطالةب المةذكور النتهةاء مةدة
تسجٌله والنقطاعه عن استكمال مراحل البحث بناء على رأى المشرف الرئٌسً 8
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بإلغةاء تسةةجٌل الطالةةب المةةذكور النتهةةاء مةةدة تسةةجٌله
والنقطاعه عن استكمال مراحل البحث بناء على رأى المشرف الرئٌسً 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةمن الطلةب
المقدم من الطالبة /علٌاء أحمد احمد النعا  -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصةاالت
الكهربٌةةة دورة أكتةةوبر 4864م بالموافقةةة علةةى إٌقةةاف قٌةةدها لم ةدة عةةام أول عةةن العةةام الجةةامعً 4863/4866م و ذلةةك نظةةراا
لرعاٌة طفلها .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً إٌقةاف قٌةد الطالبةة المةذكورة لمةدة عةام أول
طبقا ا للوائح و القواعد المعمول بها.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف قٌد الطالبة المذكورة لمدة عام أول.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان انتهةاء
المدة القانونٌة للطلب المقٌةدٌن بتمهٌةدي ماجسةتٌر دورة أكتةوبر 4868م بقسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة فةً
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4866/9/88ولةةم ٌسةةجلوا خطةةة بحةةث لرسةةالة الماجسةةتٌر حتةةى تارٌخةةه أولهةةم الطالبةةة /إٌمةةان حسةةن محمةةد الغربةةاوي وأخةةرهم
الطالبةةة  /لمةةٌس نبٌةةل حسةةن فةةرج و كةةذا الطالةةب  /محمةةد عبةةد التةةواب عبةةد الحمٌةةد دوٌةةدار المقٌةةد بتمهٌةةدي ماجسةةتٌر دورة
اكتوبر4864م بذات القسم.
وقةد أوصةً المجلةس بجلسةته المنعقةةدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً إلغةاء القٌةةد للطةلب المةذكورٌن بعالٌةة طبقةةا
للوائح والقواعد المعمول بها 8

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء القٌد للطلب المذكورٌن بعالٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-66بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةان الطلةب
المقدم من الطالب  /محمد مصطفى الجوهري والمقٌد بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر 4866م بشان الموافقة على دراسةة مةادة
(معالجة اإلشارات الكلمٌة) فً الفصل الدراسً الثانً بدال من الفصل الدراسً األول .
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةى دراسةة مةادة (معالجةة اإلشةارات الكلمٌةة) فةً
الفصل الدراسً الثانً بدال من الفصل الدراسً األول .
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بدراسةةة مةةادة (معالجةةة اإلشةةارات الكلمٌةةة) فةةً الفصةةل
الدراسً الثانً بدال من الفصل الدراسً األول للطالب المذكور .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشمن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /محمود فاروق محمود سالم  -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة وعلوم الحاسبات.

فً موضوع-:

" تحسٌن أمان أنظمة تشفٌر الصوت"
” “Security Enhancement for Audio Cryptosystems

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة معلوم الحاسبات بشمن الموافقة علةً تسةجٌل خطةة
البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندس  /محمد إبراهٌم محمد عشٌبة  -المقٌد لدرجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم الهندسةٌة بقسةم
هندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات دورة أكتةةوبر 4865م والمعةةدل التراكمةةً لمتوسةةط أعلةةى أربةةع مةةواد (  )4.93وٌحةةق لةةه التسةةجٌل
وٌستكمل .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" تحسٌن صور الرؤٌة اللٌلٌة لألشعة تحت الحمراء "
فً موضوع -:
" " Enhancement of Infrared Night Vision Images

تحت إشراف -:
6

أ.د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بقسم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بكلٌةة الهندسةة اإللكترونٌةة -جامعةة
المنوفٌة

4

د /مها سعد الدٌن طلبة

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً التسجٌل للطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالب المذكور.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان الموافقةة علةى تشةكٌل لجنةة
الفحةةص و المناقشةةة لرسةةالة الماجسةةتٌر الخاصةةة بالمهنةةدس /احمةةد محمةةود محمةةود السةةٌد البةةاز والمسةةجل لدرجةةة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.

"تحسٌن أداء بروتوكوالت التوجٌه فً شبكات االستشعار اللسلكٌة "

فً موضوع :

”"Enhanced Routing Protocols for Wireless Sensor Networks
تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة-:
 6أ8د /محمد نور السٌد أحمد

أستاذ هندسة الحاسبات– معهد بحوث اإللكترونٌات – بالقاهرة (خارجً)

 4ا.د /نوال أحمد الفٌشاوي

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

 8ا.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان الموافقةة علةى تشةكٌل لجنةة
الفحص و المناقشة لرسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسةة /الالء محمةد أحمةد فكٌةرٌن والمسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر فةً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
فً موضوع :

"تحسٌن أمن المعلومات فً العلمات المائٌة الرقمٌة "
”"Information Security Enhancement in Digital Watermarking
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشكٌل لجنة الفحص و المناقشة من السادة-:

 6أ8د /محمد إبراهٌم العدوى

أستاذ متفرغ– بكلٌة الهندسة – جامعة حلوان (خارجً)

 4ا.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة (داخلً)

 8ا.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

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

 4د /جمال محروس عطٌة

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان الطلب المقةدم مةن الطالبةة /
أمٌةةرة رفعةةت السةةٌد لل موافقةةة علةةى اختٌةةار مةةادة لتحسةةٌن المعةةدل التراكمةةً الكلةةى حٌةةث أنهةةا مقٌةةدة بتمهٌةةدي ماجسةةتٌر دورة
أكتوبر4866م.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً الطلب المقدم من الطالبةة المةذكورة علةى أن
ٌكون مقرر التحسٌن كاآلتً-:

م

كود المقرر

اسم المقرر

أستاذ المادة

الفصل الدراسً

6

C s e 617

شبكات الحاسبات المتقدمة

أ.د/أٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره

أول للعام 4863/4866م

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم باختٌةةار مةةادة لتحسةةٌن المعةةدل التراكمةةً الكلةةى للطالبةةة
المذكورة على أن ٌكون مقرر التحسٌن طبقا ا لما ورد بعالٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسةبات بشةان الطلةب المقةدم مةن الطالةب/
وائل احمد عزت للموافقة على اختٌار مادة لتحسٌن المعدل التراكمً الكلى حٌث أنه مقٌد بتمهٌدي ماجستٌر.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً الطلةب المقةدم مةن الطالةب المةذكور علةى أن
ٌكون مقرر التحسٌن كاآلتً-:

م

كود المقرر

اسم المقرر

أستاذ المادة

الفصل الدراسً

6

C s e 612

الرؤٌة بالحاسب

د /محمد معوض

الثانً للعام 4863/4866م

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم باختٌار مادة لتحسٌن المعدل التراكمً الكلى للطالب المةذكور
على أن ٌكون مقرر التحسٌن طبقا ا لما ورد بعالٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم
( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشمن الموافقة علةً
تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الةدكتوراه للمهنةدس  /عبةد العزٌةز علةى عبةد العزٌةز عبةد ربةه خةاطر  -المقٌةد لدرجةة دكتةور
الفلسةةفة فةةً العلةةوم الهندسةةٌة بقسةةم هندسةةة االلكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم دورة أكتةةوبر 4865م والمعةةدل التراكمةةً النهةةائً
لمتوسط ستة مواد (  )8.66وٌحق له التسجٌل .

فً موضوع -:

" تحسٌن األداء للحاكمات الذكٌة اعتماداا على نهج تعلم اآللة "

" Improving the Performance of Intelligent Controllers Based on Machine Learning
"Approach

تحت إشراف -:
6

أ.د /نبٌلة محمود الربٌعً

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

4

أ.د /محمد عبد العظٌم البردٌنى

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

8

د /أحمد محمد محمد النجار

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً التسجٌل للطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالب المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشمن الطلةب المقةدم
مةةن الطالبةةة /سةةماح سةةعد حسةةن محمةةد المقٌةةدة بتمهٌةةدي ماجسةةتٌر للموافقةةة علةةً حةةذف مقةةرري (:موضةةوعات مختةةارة فةةً
اإللكترونٌات الصناعٌة – الروبوتات المتحركة ) من الخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م
وقد أوصً المجلةس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً حةذف المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا للطالبةة
المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بحذف المقررٌن السابق اإلشارة إلٌهما للطالبة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشمن الطلةب المقةدم
من الطالبة /سماح سعد حسن محمد المقٌدة بتمهٌدي ماجستٌر للموافقة علً إضافة مقرري (:التحكم فً اإللكترونٌات الصةناعٌة
المتقدمة– التحكم باستخدام المنطق الهلمً ) إلى الخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً إضةافة المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا للطالبةة
المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بإضافة المقررٌن السابق اإلشارة إلٌهما للطالبة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشمن الطلةب المقةدم
من الطالبة /مروة محمد محمد الزلبانً المقٌدة بتمهٌةدي دكتةوراه للموافقةة علةً حةذف مقةرري (:الحاكمةات المٌكروٌةة المتقدمةة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعالجة اإلشارات الرقمٌة:من الفصل الدراسً األول – موضوعات مختارة فً التحكم :من الفصل الدراسً الثةانً ) مةن الخطةة
الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م

وقد أوصً المجلةس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً حةذف المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا للطالبةة
المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بحذف المقررٌن السابق اإلشارة إلٌهما للطالبة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشمن الطلةب المقةدم
مةةن الطالبةةة /مةةروة محمةةد محمةةد الزلبةةانً المقٌةةدة بتمهٌةةدي دكتةةوراه للموافقةةة علةةً إضةةافة مقةةرري (:موضةةوعات مختةةارة فةةً
التحكم:إلةةى الفصةةل الدراسةةً األول – موضةةوعات مختةةارة فةةً اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة:إلى الفصةةل الدراسةةً الثةةانً ) مةةن الخطةةة
الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً إضةافة المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا للطالبةة
المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بإضافة المقررٌن السابق اإلشارة إلٌهما للطالبة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشمن الطلةب المقةدم
من الطالبة /سمر السٌد على الشٌخ المقٌدة بتمهٌدي ماجستٌر للموافقة علً حذف مقرر (:التحكم باسةتخدام الشةبكات العصةبٌة )
من الخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م وإضافة مقرر(:موضوعات مختارة فً المٌكاترونٌةات) إلةى الخطةة الدراسةٌة
للعام الجامعً 4863/4866م
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقةدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً حةذف وإضةافة المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا
للطالبة المذكورة.
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بحةةذف وإضةةافة المقةةررٌن السةةابق اإلشةةارة إلٌهمةةا للطالب ةة
المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشمن الطلةب المقةدم
من الطالبة /رانٌا عبد الخالق محمود أبةو النجةا المقٌةدة بتمهٌةدي ماجسةتٌر للموافقةة علةً حةذف مقةرر (:الةنظم الخطٌةة
كةود  ) ACD 610مةن الخطةة الدراسةٌة للعةام الجةامعً 4863/4866م وإضةافة مقةرر(:الكترونٌةات القةدرة المتقدمةة كةود
 )ACD 620إلى الخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقةدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً حةذف وإضةافة المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا
للطالبة المذكورة.
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بحةةذف وإضةةافة المقةةررٌن السةةابق اإلشةةارة إلٌهمةةا للطالب ةة
المذكورة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشمن الطلةب المقةدم
من الطالب /ربٌع عبد المقصود أحمد عٌد المقٌد بتمهٌدي ماجستٌر للموافقة علً حذف مقرر (:النظم الخطٌةة كةود )ACD 610
من الخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م وإضافة مقرر(:الكترونٌات القدرة المتقدمة كةود  ) ACD 620إلةى الخطةة
الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقةدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً حةذف وإضةافة المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا
للطالب المذكور.
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القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بحةةذف وإضةةافة المقةةررٌن السةةابق اإلشةةارة إلٌهمةةا للطالةةب
المذكور.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشمن الطلب المقدم
من الطالب /محمد أحمد عٌد صةقر المقٌةد بتمهٌةدي ماجسةتٌر للموافقةة علةً حةذف مقةرر (:الحاكمةات المٌكروٌةة المتقدمةة ) مةن
الخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م وإضافة مقرر(:الكترونٌات القدرة المتقدمة) إلى الخطةة الدراسةٌة للعةام الجةامعً
4863/4866م
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقةدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً حةذف وإضةافة المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا
للطالب المذكور.
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بحةةذف وإضةةافة المقةةررٌن السةةابق اإلشةةارة إلٌهمةةا للطالةةب
المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-68بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةمن الطلةةب
المقةةدم مةةن الطالةةب /عةةلم محمةةد عةةلم المقٌةةد بتمهٌةةدي ماجسةةتٌر للموافقةةة علةةً حةةذف مقةةرر (:الحاكمةةات القابلةةة للبرمجةةةة
ومواجهتهةةا ) مةةن الخطةةة الدراسةةٌة للعةةام الجةةامعً 4863/4866م وإضةةافة مقةةرر(:الكترونٌةةات القةةدرة المتقدمةةة) إلةةى الخطةةة
الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقةدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً حةذف وإضةافة المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا
للطالب المذكور.
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بحةةذف وإضةةافة المقةةررٌن السةةابق اإلشةةارة إلٌهمةةا للطالةةب
المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-66بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةمن الطلةةب
المقةةدم مةةن الطالةةب /محمةةد حمةةدي محمةةد المقٌةةد بتمهٌةةدي ماجسةةتٌر للموافقةةة علةةً حةةذف مقةةرر (:الةةتحكم باسةةتخدام الشةةبكات
العصبٌة ) من الخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م وإضافة مقرر(:موضوعات مختارة فً المٌكاترونٌات) إلى الخطةة
الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقةدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً حةذف وإضةافة المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا
للطالب المذكور.
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بحةةذف وإضةةافة المقةةررٌن السةةابق اإلشةةارة إلٌهمةةا للطالةةب
المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-64بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةمن الطلةةب
المقدم من الطالب /محمد صلح فتحً الهباشة المقٌد بتمهٌدي ماجستٌر للموافقة علً حةذف مقةرر (:الةتحكم باسةتخدام الشةبكات
العصبٌة ) من الخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م وإضافة مقرر(:موضوعات مختارة فً المٌكاترونٌات) إلى الخطةة
الدراسٌة للعام الجامعً 4863/4866م
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقةدة بتةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةة علةً حةذف وإضةافة المقةررٌن السةابق اإلشةارة إلٌهمةا
للطالب المذكور.
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بحةةذف وإضةةافة المقةةررٌن السةةابق اإلشةةارة إلٌهمةةا للطالةةب
المذكور.
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( )8-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة و الةتحكم بشةان التقةارٌر
السةةنوٌة للسةةادة المشةةرفٌن للطةةلب المسةةجلٌن لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً العلةةوم الهندسةةٌة للعةةام الجةةامعً 4866/4865م أولهةةم
المهندس /محمد صلح عبد الحمٌد الربعً والخرهم المهندسة /رانٌا إبراهٌم عبد الحمٌد وعددهم (.)3
وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4866/66/64م بالموافقةةة علةةً اعتمةةاد التقةةارٌر المقدمةةة مةةن السةةادة
المشرفٌن.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم باعتمةاد التقةارٌر المقدمةة مةن السةادة المشةرفٌن للطةلب
المذكورٌن بعالٌة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم بشةان التقةارٌر
السنوٌة للسادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسةٌة والتةً ٌطلبةون فٌهةا الموافقةة علةى المةد
لعام الخر أولهم م  /دعاء رضا توفٌق هلل والخرهم م  /الالء ناصر نبوي عٌسى و عددهم (.) 4
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً المد لعام الخر للمهندسٌن المذكورٌن بعالٌة 8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً المد للطلب الذٌن سددوا الرسوم الدراسٌة فقط مع مخاطبة باقً الطلب الذٌن لم ٌسددوا الرسوم
الدراسٌة كإنذار لسداد الرسوم الدراسٌة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم بشةان التقةارٌر
السنوٌة للسادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة وهما- :
 -6م  /السٌد صلح السٌد الحشاش

 -4م  /أحمد محمود عبد الهادي محمود .

وحٌث أن القواعد المنظمة للعمل بقطاع الدراسات العلٌا والبحوث مادة ( )83تنص على أنه
عه ستتوى تقدم الطالب وسا مت اجنازه واملعوقا إن وجد ورأى صريح عه استمرار التتجيل أو اإللغاء وقد تم مخاطبةة الطةلب السةابق ذكةرهم ثةلث
مرات ولم ٌتم الرد.
البد أن حيتوى التقرير علي بياواا

ستاتوةا

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً إلغاء التسجٌل للطالبٌن المذكورٌن 8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء التسجٌل للطالبٌن المذكورٌن 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-65بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌةات الصةناعٌة و الةتحكم بشةان طلبةات
إلغاء تسجٌل مقدمه من السادة المشرفٌن على رسائل الماجستٌر الخاصة بكل من -:
 -6م  /ضحى جابر ملهط
 -8م  /على صالح محمد على

 -4م  /مصطفى حسنى سلٌمان سالم
 -4م  /رانٌا إبراهٌم عبد الحمٌد

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4866/66/64م بالموافقة علً إلغاء التسجٌل للمهندسٌن المذكورٌن بعالٌة 8
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القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء التسجٌل للمهندسٌن المذكورٌن بعالٌة 8
-------------------------------------------------------------------"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث

(أ8د /سناء محمود الربٌعً)

للعرض على مجلس الكلية
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