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محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة الثالثة رقم ( )8عن شهر نوفمبر 9862م

 إنه فً ٌوم االحد الموافق  9862/66/ 94م وفً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراساتالعلٌا برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /منً محمد صبري شقٌر وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها
وبحضور كلا من السادة األعضاء -:
6

أ8د /طه السٌد طه

عضوا

9

أ8د /حمدي علً أحمد عوض

عضوا

8

أ.د /رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانً

عضوا

4

د /أسامه فوزي زهران

عضوا

6

د /محمد عبده محمد بربار

عضوا

5

السٌد /صلح محمد ٌونس

عضوا "كادر عام "

6

السٌدة /رحاب محمد عمارة

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 9862/68/96م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /فاتن ماهر محمد االزرق – درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

" تقنٌات كشف تزٌٌف الصور فً تطبٌقات االتصاالت "

”“ Image Forensic Detection for Communication Applications
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصيً اللجنية بالموافقية عليً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم بمينح المهندسية الميذكورة درجية الماجسيتٌر فيً العليوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن الموافقية
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندس  /سامى عبد النبً خمٌس عبد النبً -المقٌد لدرجة الماجستٌر فيً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 9863م والمعيدل التراكميً النهيائً لمتوسيط سيتة
مواد (  )8.59وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع -:

" استخدام تقنٌات التعلم العمٌق للتقلٌل الكفء للضوضاء للصور الطبٌة "

"" Utilization of Deep Learning Techniques for Efficient Medical Images Denoising

تحت إشراف -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

9

د /ولٌد فؤاد جابر الشافعً

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن الموافقية
علييً تسييجٌل خطيية البحييث الخاصيية برسييالة الماجسييتٌر للمهنييدس  /انييس مجييدد عبييد التييواب علييى ابييو عٌسييى -المقٌييد لدرجيية
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 9863م والمعيدل التراكميً النهيائً
لمتوسط ستة مواد (  )8.46وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع -:

" استخدام تقنٌات التعلم العمٌق لدقة فائقة وكفء للصور الطبٌة "

" Utilization of Deep Learning Techniques for Efficient Medical Images Super
"Resolution

تحت إشراف -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

9

د /ولٌد فؤاد جابر الشافعً

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن الموافقية
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة  /شٌماء عبد المقصود محمود كيرو  -المقٌيدة لدرجية ماجسيتٌر
فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 9863م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة
مواد (  )8.86وٌحق لها التسجٌل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" دراسة طوبولوجٌة لتطبٌقات الكرٌستال الضوئٌة "
فً موضوع -:
" " Toplogical Study for Photonic Crystal Applications

تحت إشراف -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أسيييتاذ متفيييرغ بقسيييم هندسييية االلكترونٌيييات واالتصييياالت الكهربٌـــــيييـة بكلٌييية الهندسييية اإللكترونٌييية -جامعييية
المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة على التسجٌل للمهندسة المذكورة .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن الموافقية
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة  /نهى محمد فتحيً محميود -المقٌيدة لدرجية ماجسيتٌر فيً العليوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 9866م والمعدل التراكمً النهائً (عيدد النقياط والمتوسيط
(  )9.46وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" حماٌة الخصوصٌة لألنماط الحٌوٌة "
" " Privacy Preservation of Biometric Templates

تحت إشراف -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أسيييتاذ متفيييرغ بقسيييم هندسييية االلكترونٌيييات واالتصييياالت الكهربٌـــــيييـة بكلٌييية الهندسييية اإللكترونٌييية -جامعييية
المنوفٌة

9

أ.د /نبٌل عبد الواحد اسماعٌل

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

8

د /صلح الدٌن شعبان عٌسى

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً التسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة  /بٌداء مرتضى ذكى أبو الحسن المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 9865م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط
ستة مواد (  )9.28وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

"استخدام تقنٌات التعلم العمٌق فً الشبكات البصرٌة"

"" Utilization of Deep Learning Techniques in Optical Networks

تحت إشراف -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
 6أ.د /السٌد محمود الربٌعً
9

أ .د /فتحً السٌد عبدالسمٌع

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

8

د /أسامة فوزد زهران

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

4

د /ولٌد فؤاد جابر الشافعً

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية االلكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن الموافقية
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /إٌمان محسن أحمد الجمال بشيأن تشيكٌل لجنية
الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

" تحسٌن أداء أنظمة االتصاالت البصرٌة اللسلكٌة داخل مجال القمر الصناعً "

"“Performance Improvement of Inter – Satellite Optical Wireless Communication Systems

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ .د /عبد الناصر عبد الجواد محمد

أسييتاذ متفييرغ بقسييم هندسيية االلكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌـــــييـة بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية المنوفٌيية
(مشرف)

9

أ.د /عبدالحمٌد عبدالمنعم شعلن

أستاذ بكلٌة الهندسة –جامعة الزقازٌق (ممتحن خارجً)

8

أ.د /منى محمد صبري شقٌر

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

4

أ.د/أحمد نبٌه ذكى راشد

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مشرف)

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور -----------------------------
 )8-3(-------------------------------------------------------------------------------------------بخصييييييييوص الخطييييييييابالوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة عليً الطليب المقيدم مين لجنية
االشييراف علييى رسييالة الماجسييتٌر الخاصيية بالمهندسيية  /دعيياء محمييد ذكييى عييزام بشييأن تشييكٌل لجنيية الحكييم والمناقشيية للرسييالة
الخاصة بالمهندسة المذكورة.
" الهوائٌات الذكٌة القابلة إلعادة التشكٌل"
تحت عنوان-:

" “Reconfigurable Smart Antennas
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ .د /عصمت عبد الفتاح

استاذ بمعهد بحوث االلكترونٌات(ممتحن خارجً).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9أ.د /صابر حلمى زٌن الدٌن

أسييتاذ متفييرغ بقسييم هندسيية االلكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌـــــييـة بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية المنوفٌيية
(مشرف)

8

أ.د /أحمد إبراهٌم بهنسً

أسييتاذ متفييرغ بقسييم هندسيية االلكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌـــــييـة بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية المنوفٌيية
(داخلً)

4

أ.د /هند عبدالعظٌم ملهط

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مشرف)

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم بتشيكٌل لجنية الحكيم والمناقشية للرسيالة الخاصية بالمهندسية
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق ذكره.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-2بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية االلكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن الموافقية
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /نجيود عيادل محميد السيٌد بشيأن تشيكٌل لجنية
الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.

تحت عنوان-:

" الطرق المختلفة لتعدٌل مساحة المقطع الرادارد لألجسام "

” “Different Methods for Modifying Radar- Cross – Section Of Objects
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /صابر حلمى زٌن الدٌن

أسييتاذ متفييرغ بقسييم هندسيية االلكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌـــــييـة بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية المنوفٌيية
(مشرف)

9

أ.د /قرنً رجب محمود حمٌدة

أستاذ بكلٌة الهندسة –جامعة حلوان (ممتحن خارجً)

8

أ .د /عبدالمجٌد عبدالحكٌم شرشر

أسييتاذ متفييرغ ( أسييتاذ مسيياعد) بقسييم هندسيية االلكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌـــــييـة بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية-
جامعة المنوفٌة (داخلً)

4

أ.د /هند عبدالعظٌم ملهط

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مشرف)

القــييـرار  -:توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً مييا جيياء بتوصييٌة مجلييس القسييم بتشييكٌل لجنيية الحكييم والمناقشيية للرسييالة الخاصيية
بالمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق ذكره.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌية بشيان تقرٌير

لجنيية االمتحييان الشييامل الخيياص بالمهنييدس  /علييى إبييراهٌم أحمييد صييٌام – المسييجل لدرجيية دكتييور الفلسييفة فييً العلييوم
الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
 6أ8د /محمد ابراهٌم العدوي

استاذ بكلٌة الهندسة -جامعة حلوان (خارجً)

 9أ.د /حسن محمد عبد الحافظ

أستاذ متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خارج 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)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6د /أحمد ابراهٌم بهنسً

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز
ونجاح المهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل
باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-66بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السييٌد أ8د /رئييٌس مجلييس قسييم هندسيية اإللكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌيية بخصييوص
الطلييب المقييدم ميين المهندسيية  /منييى كييرٌم شييفٌق عبييدالمل – المسييجلة لدرجيية الماجسييتٌر بالقسييم بشييأن تغٌٌيير عنييوان رسييالة
الماجستٌر الخاصة بها من -:

"تصمٌم المرشحات الرقمٌة باستخدام الطرق المثلى لضبط األداء"
"" Digital Filter Design Using Optimization Techniques
إلى :
"تصمٌم المرشحات الرقمٌة لتطبٌقات التامٌن"
"" Digital Filter Design for Security Applications
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً تعدٌل عنوان الرسيالة ميع اعتبيار التعيدٌل غٌير
جوهري.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتعدٌل عنوان الرسالة مع اعتبار التعدٌل غٌر جوهري.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-69بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بخصوص
الطلب المقدم من المهندس  /طارق عابد محمد سلٌمان المسجل لدرجة الماجستٌر بالقسم بشأن تغٌٌر عنوان رسالة الماجستٌر
الخاصة به من -:

" تقٌٌم قناة االتصال المبنى على االستشعار المضغوط فً أنظمة الجٌل الخامس"
""Compressed Sensing Based Channel Estimation in 5G Systems
إلى :
"تقٌم أداء تقنٌات تكوٌن الشعاع فً نظم الجٌل الخامس للتصاالت"
""Performance Evaluation of Hybrid Beamforming Techniques in 5G Systems
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة عليً تغٌير عنيوان الرسيالة ميع اعتبيار التعيدٌل غٌير
جوهري.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتعدٌل عنوان الرسالة مع اعتبار التعدٌل غٌر جوهري.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-68بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السييٌد أ8د /رئييٌس مجلييس قسييم هندسيية اإللكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌيية بخصييوص
الطلييب المقييدم ميين المهندسيية  /اسييراء محمييود محمييد حسيينٌن  -المسييجلة لدرجيية الماجسييتٌر بالقسييم بشييأن تغٌٌيير عنييوان رسييالة
الماجستٌر الخاصة بها من -:

" الهوائٌات البصرٌة الرنٌنٌة "
""Resonant Optical Antennas
إلى -:
"استخدام تقنٌات معالجة الصور فً كشف التغٌر"
""Utilization of Image Processing Techniques for Change Detection
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً تغٌٌر عنوان الرسالة مع اعتبار التعدٌل تغٌٌيرا
جوهرٌا.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتغٌٌر عنوان الرسالة مع اعتبار التعدٌل تغٌٌرا جوهرٌا.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصياالت الكهربٌية بشيان التقيارٌر
النصف سنوٌة للسادة المشرفٌن على الطيلب المسيجلٌن لدرجية الماجسيتٌر فيً العليوم الهندسيٌة 9862/9863م وعيددهم 49
طالبا
اولهم المهندس /ولٌد فوزد زكى على

واخرهم المهندسة /إسراء محمود محمد حسٌن

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً ما جاء بالتقيارٌر النصيف سينوٌة مين السيادة
المشرفٌن8
القـــرار ٌ -:عاد للقسم الستكمال التقارٌر النصف سنوٌة للسادة المشيرفٌن عليى الطيلب المسيجلٌن لدرجية الماجسيتٌر فيً العليوم
الهندسٌة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصياالت الكهربٌية بشيان التقيارٌر
السنوٌة للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه فً العلوم الهندسٌة 9862/9863م وعددهم  98طالبا
اولهم المهندس /إٌهاب صلح الدٌن حسٌن محمد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقييد أوصييً المجلييس بجلسييته المنعقييدة بتييارٌخ 9862/66/66م بالموافقيية عل يً مييا جيياء بالتق يارٌر السيينوٌة ميين السييادة
المشرفٌن8

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسيم بالموافقية عليً ميا جياء بالتقيارٌر السينوٌة مين السيادة
المشرفٌن8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ) 8-65بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان التقيارٌر
السنوٌة للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة 9862/9863م وعددهم  34طالبا
اولهم المهندس /مصطفى حسن اسامة توفٌق

واخرهم المهندسة /آٌة محمد جمال محمد

وقييد أوصييً المجلييس بجلسييته المنعقييدة بتييارٌخ 9862/66/66م بالموافقيية علييً مييا جيياء بالتق يارٌر السيينوٌة ميين السييادة
المشرفٌن8
القـــرار ٌ -:عاد للقسم الستكمال التقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن انتهياء
المدة القانونٌة الخاصة بالطلب المسجلٌن لدرجية الماجسيتٌر فيً العليوم الهندسيٌة للعيام الجيامعً 9862/9863م وعيددهم 63
طالب .
اولهم الطالب  /محمد عثمان جابر ملٌ

وآخرهم الطالب /حسام محمد رضا شندي

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً المد لميدة عيام آخير عليى التسيجٌل حسيب تسيجٌل
كل طالب وذل بناء على رد السادة المشرفٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقية عليً الميد لميدة عيام آخير عليى التسيجٌل حسيب
تسجٌل كل طالب وذل بناء على رد السادة المشرفٌن .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

فً موضوع-:

" تحسٌن صور الرؤٌة اللٌلٌة لألشعة تحت الحمراء"
”“Enhancement of Infrared Night Vision Images
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً ما جاء بتوصٌة
لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /اٌمن محمد موسى حمدان– درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة
وعلوم الحاسبات.

فً موضوع-:

" تحسٌنات للتشفٌر الفوضوي على الصور الرقمٌة"
”“Enhancement of Chaotic Encryption on Digital Images

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً الطلب المقدم
من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /مرفت سعٌد حامد عرفة –المعٌدة بالقسم بشأن تشكٌل لجنة
الحكم والمناقشة لرسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

" الجدولة الزمنٌة فً موزعات النقل غٌر المتزامن مع تحقٌق سمات جودة الخدمة "
"“Scheduling ATM Switches with QOS Features
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ .د /هشام عرفات على خلٌفة

استاذ بقسم هندسة الحاسبات ونظم تحكم –كلٌة الهندسة –جامعة المنصورة (محكم خارجً )

9

أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره

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

8

أ.د /نوال احمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (عن لجنة االشراف)

القرار -:توصً اللجنة بالموافقية عليً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم بتشيكٌل لجنية الحكيم والمناقشية لرسيالة الماجسيتٌر الخاصية
بالمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق ذكره.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً الطلب المقدم
من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس ٌ /وسف محمد منٌر البرعً عٌسى بشأن تشكٌل لجنة الحكم
والمناقشة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

" اطار عمل جدٌد لتحسٌن معالجة البٌانات الضخمة لخدمات الرعاٌة الصحٌة "
" “A Novel Framework to Enhance Bigdata Processing for Healthcare Services
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ .د /اٌمن محمد بهاء الدٌن

استاذ بقسم هندسة الحاسبات والنظم–كلٌة الهندسة –جامعة عٌن شمس (محكم خارجً )

9

أ.د /نوال احمد الفٌشاوي

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

8

أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره

استاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (عن لجنة االشراف)

4

أ.د /جمال محروس على عطٌه

استاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (عن لجنة االشراف)

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق ذكره.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعا:

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً
تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة  /نورا عبد المجٌد السٌد العبوقى -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة اكتوبر 9866م والمعدل التراكمً النهائً(عدد النقاط
والمتوسط) (  )8.69وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تطوٌر حاكمات ذكٌة ذات الرتبة الكسرٌة للنظم الغٌر خطٌة "

" " Development of Fractional Order Intelligent Controllers for Nonlinear Systems

تحت إشراف -:
6

د /طارق احمد محمود

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

9

د /عماد عبد الستار الشٌخ

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
 8د  /محمد ابراهٌم عبده
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشيأن الموافقية عليً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  /عمر احميد محميد شياهٌن بشيأن تشيكٌل لجنية الحكيم
والمناقشة للرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

" تصمٌم حاكم غٌمً متقدم لألنظمة اللخطٌة "
” “Deign of Advanced Fuzzy Controller for Nonlinear Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /محمد مبرو شرف

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

9

أ.د /مصطفى محمود جمعة

أستاذ بكلٌة الهندسة –جامعة عٌن شمس (ممتحن خارجً)

8

أ .د /نبٌلة محمود الربٌعً

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

4

أ.د /محمد عبد العظٌم البردٌنً

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

القــييـرار  -:توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً مييا جيياء بتوصييٌة مجلييس القسييم بالموافقيية علييً تشييكٌل لجنيية الحكييم والمناقشيية للرسييالة
الدكتوراه الخاصة بالمهندس المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق ذكره.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الطليب المقيدم
من السٌد أ.د /عبد العظٌم صبٌح ابراهٌم – -عين لجنية اإلشيراف عليً رسيالة اليدكتوراه الخاصية بالمهندسية /والء محميد شيعٌب
بإضييافة اسييم د  /سييامح عبييد الحلييٌم محمييد إلييً لجنيية اإلشييراف وذلي نظييرا لمجهييودات سييٌادته فييً البحييث العلمييً لتصييبح لجنيية
اإلشراف كالتالً -:
6

أ.د /عبد العظٌم صبٌح ابراهٌم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم

9

أ.د /عبد الوهاب محمد عمار اتو

استاذ بقسم هندسة التحكم جامعة لٌل وكاتولٌ بفرنسا

8

د /سامح عبد الحلٌم محمد

مدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة على إضافة اسم سٌادته الى لجنة اإلشراف وذلي
نظرا لمجهودات سٌادته فً البحث العلمً.
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القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على إضيافة اسيم سيٌادته اليى لجنية اإلشيراف
وذل نظرا لمجهودات سٌادته فً البحث العلمً.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-4بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السييٌد أ8د /رئييٌس مجلييس قسييم هندسيية اإللكترونٌييات الصييناعٌة والييتحكم بشييان التقييارٌر
السنوٌة المقدمة من السادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر وهم -:
 -6م /دعاء حسن عٌسوي النادي

 -9م /نهال جمال مصطفى علٌوة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة واليتحكم بشيان الطيلب اآلتيً
اسماؤهم والمقٌدٌن بتمهٌدي ماجستٌر بالقسم (الئحة حدٌثة)والذٌن لم ٌسجلوا خطة البحث لرسالة الماجستٌر حتى تارٌخه .
علما بان المدة القانونٌة لهم طبقا للئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا بالكلٌية (الئحية حدٌثية بنظيام السياعات المعتميدة)تنص عليى ان
الحييد االقصييى لمييدة الدراسيية لدرجيية الماجسييتٌر اربييع سيينوات ميين تييارٌخ القٌييد وعلٌييه تكييون المييدة القانونٌيية لهييم قييد انتهييت فييً
9862/2/88م .
 -6م /محمود على احمد محمد دورة اكتوبر 9866م بمنحه بالخارج
دورة اكتوبر 9866م

 -9م /محمد حسن قاسم عسل

وقييد أوصييً المجلييس بجلسييته المنعقييدة بتييارٌخ 9862/66/66م بالموافقيية علييً إلغيياء القٌييد للطييلب السييابق ذكييرهم وذلي
النتهاء المدة القانونٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً الغاء القٌد للطلب السابق ذكيرهم وذلي
النتهاء المدة القانونٌة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا  -:ما ٌستجد من اعمال

موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضبات الهندسٌة
( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /بسمة مجدد احمد محمد – والمسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم االساسٌة

الهندسٌة دورة اكتوبر 9865م.

فً موضوع-:

" الحلول العددٌة لمعادالت فولتٌرا التكاملٌة من النوع الثانً "

” “ Numerical Solutions of Volterra Integral Equations of the Second kind
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وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م والممتدة حتى 9862/66/94م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة
الماجستٌر فً العلوم االساسٌة الهندسٌة.

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم
االساسٌة الهندسٌة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن االعتذار المقدم من
السٌد االستاذ الدكتور  /إمٌل صبحى شكر هللا – االستاذ المتفرغ بالقسم عن االشراف على رسالة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
الخاصة بالطالبة  /مرٌم كامل مرجان وذل لظروف خاصة .
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 9862/66/66م والممتدة حتى 9862/66/94م بالموافقة علً قبول االعتذار
المقدم من سٌادته .

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً قبول االعتذار المقدم من سٌادته .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوعات منظمة للعمل بالدراسات العلٌا
بخصوص المذكرة المقدمة من إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة والمتضمنة أنه سوف ٌتم فتح باب التقدم للقٌد بيدورة ٌنياٌر
9898م للعام الجامعً 9898/9862م (دبلوم-ماجستٌر-دكتوراه)فً الفترة من  9898/6/6حتى 9898/6/86م.
وعرضها على لجنة الدراسات العلٌا تمهٌداا للعرض علً مجلس الكلٌة القادم.
القــييـرار  -:توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً فييتح بيياب التقييدم للقٌييد بييدورة ٌنيياٌر 9898م للعييام الجييامعً 9898/9862م
(دبلوم-ماجسيتٌر-دكتيوراه)فً الفتيرة مين  9898/6/6حتيى 9898/6/86م وٌرفيع الموضيوع لمجليس الكلٌية بجلسيته
القادمة.
-------------------------------------------------------------------

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث
(أ8د /منً محمد صبري شقٌر)
للعرض علي مجلس الكلية
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