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وبعد،،،،،،8888تحٌة طٌبة                                                    

8 م4863 ٌناٌر ( عن شهر6رقم ) الخامسة الجلسةمحضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا "    

صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌا العاشرة م وفً تمام الساعة  6/4863/ 48الموافق الثالثاء إنه فً ٌوم -

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

-من السادة األعضاء :  

 عضوا د/ السٌد محمود الربٌعً 8أ 6

 عضوا ي شقٌر د/ منً محمد صبر8أ 4

 عضوا عمٌره  أحمد السٌد د/ أٌمن السٌدأ. 8

 عضوا د/ محمد أبو زٌد البروانى 4

 عضوا د/ محمد عبد النبً محمد 6

 عضوا "كادر عام "  سماح منصور خلٌل /ةالسٌد 5

 سكرتٌر اللجنة دالسٌد/ عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌ 6

ب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة د/ رئٌس اللجنة بالترح8ٌالسٌد أبدأ 
                                                                                                                                                                        -كاآلتً :وهً 

                       

  المصـادقــات :أوال 

 .م66/64/4866( المنعقدة بتارٌخ الرابعةالمصادقة علً محضر الجلسة السابقة ) 

  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة موضوعاتثانٌا : 

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

درجة  المعٌد بالقسم–سعٌد عبد الحمٌد السٌد أبو خضرة /  علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس

.اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة تخصص هندسة الهندسٌة العلوم الماجستٌر فً  

 "الت الالسلكٌة هوائٌات على رقاقة للإلتصا"                         -فً موضوع:

“On –Chip Antennas for Wireless Communications” 

المذكور درجة الماجستٌر فً  بالموافقة علً منح المهندس م64/6/4863المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته  

 . العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
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العلوم الهندسٌة المذكور درجة الماجستٌر فً  منح المهندسب فقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالموا -القرار:

 . تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)
 ردكتةةولدرجةة  ةالمقٌةةد - مةةروة عبةد الحمٌةد عبةةد اللتةاح السةٌد/ ة للمهندسة لةدكتوراهعلةً تسةجٌل خطةةة البحةث الخاصةة لرسةةالة ا

والمعةدل التراكمةً النهةائً  م4865 أكتةوبردورة  اللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةفً العلوم الهندسةٌة بقسةم هندسةة ا الللسلة

 .( وٌحق لها التسجٌل8566لمتوسط ستة مواد ) 

 "تحسٌن اإلشارات الصوتٌة لتطبٌقات التعرف على المتحدثٌن "                -:فً موضوع 

" Speech Enhancement for Speakers Recognition Application " 

  -تحت إشراف :

 جامعة القاهرة -كلٌة الهندسة–هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  متلرغ بقسمأستاذ  محسن عبد الرازق رشوان / أ.د 6

 منوفٌةجامعة ال -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ متلرغ بقسم أ.د/ معوض إبراهٌم معوض 4

 -بكلٌةةة الهندسةةة اإللكترونٌةةة هندسةةة االلكترونٌةةات واالتصةةاالت الكهربٌـــــةةـة أسةةتاذ متلةةرغ )أسةةتاذ مسةةاعد ( بقسةةم د/ عادل شاكر اللٌشاوي 8
 جامعة المنوفٌة

 .لمذكورة للطالبةبالموافقة علً التسجٌل  م64/6/4863وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .لمذكورة للطالبةالتسجٌل ب صً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسمتو -القـــرار :

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

اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة  د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-6)
فةً  الللسةلة ردكتةولدرجةة  ةالمقٌد -هبه جابر محمد عبد اللطٌف / ة للمهندس لدكتوراهعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة ا

لجزئةً لمتوسةط أعلةى والمعةدل التراكمةً ا م4866 ٌنةاٌردورة  العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةة

 .وٌحق لها التسجٌل وتستكمل( 8556أربعة مواد ) 

 "الضغط الكسرى للصور اعتماداا على نظرٌة المخططات"          -:فً موضوع 

 " Fractal Image Compression Based on Graph Theory " 

 

 

 

 

  -تحت إشراف :
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 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة ات واالتصاالت الكهربٌــــــةهندسة االلكترونٌ أستاذ متلرغ بقسم أ.د/ طه السٌد طه 6

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

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة ٌاضٌات الهندسٌةاللٌزٌقا والر أستاذ مساعد بقسم د/ رمضان محمد الشنوانى 4

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

 .المذكورة للطالبة ل بالموافقة علً التسجٌ م 64/6/4863وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .المذكورة للطالبة التسجٌل ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

د/ رئٌس مجلس  قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8ارد من السٌد أبخصوص الخطاب الو( 4-6)
فةً الماجسةتٌر لدرجة  ةالمقٌد - هبه محمد احمد محمد الدسوقً/ ة للمهندس الماجستٌرعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة 

والمعدل التراكمً النهةائً لمتوسةط أعلةى  م4864 أكتوبردورة  العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

 .( وٌحق لها التسجٌل454ستة مواد + مادة تحسٌن ) 

 "تطوٌر جدولة لآللة االفتراضٌة فً نظم الحوسبة السحابٌة ذات األداء العالً  "        -:فً موضوع 

" Development of a Virtual Machine Scheduler for High Performance Computing 
Clouds" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة–هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  أستاذ بقسم فتحً السٌد عبد السمٌع / أ.د 6

 جامعة المنوفٌة -الهندسة اإللكترونٌةبكلٌة  هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة أستاذ مساعد بقسم د/ سعٌد محمد عبد العاطً 4

 .لمذكورة للطالبةبالموافقة علً التسجٌل  م64/6/4863وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .لمذكورة للطالبةالتسجٌل ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6) 

فةً  الماجسةتٌرلدرجةة  المقٌةدة - لعظٌم حسن عرفةهنانسى عبد ا/ ة للمهندس الماجستٌرعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة 
أربعةة  لمتوسةط الجزئًوالمعدل التراكمً  م4865 أكتوبردورة  العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

 .وٌحق لها التسجٌل وتستكمل ( 854)  مواد

 " لنانونمذجة قناة االتصال فً شبكات ا"                 -:فً موضوع 

" Communication Channel Modeling in Nano Networks " 

 

 

  -تحت إشراف :
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 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة متلرغ بقسمأستاذ  عاطف السٌد أبو العزم/أ.د 6

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة ة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبقسم هندسأستاذ مساعد  سعٌد محمد عبد العاطً د/  4

 المذكورة. للطالبةبالموافقة علً التسجٌل  م 64/6/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 ة.المذكور للطالبةالتسجٌل ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

بشأن الطلب د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-6)

         شام محمود ه/ الماجستٌر الخاصة بالمهندسلمنعم الضلٌل عن لجنة اإلشراف علً رسالة المقدم من ا.د/ سامً عبد ا

واالتصاالت األستاذ المتلرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات  –األستاذ الدكتور/ إبراهٌم محمد الدكانً  معبد الظاهر بإضافة اس

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :مجهوداته  إلً لجنة اإلشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث إلً الكهربٌة

جامعة المنوفٌة -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة متلرغ أستاذ إبراهٌم محمد الدكانًد/ ا. 6  

جامعة المنوفٌة -ٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةبقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهرب متلرغ أستاذ ا.د/سامً عبد المنعم الضلٌل 4  

 -أستاذ متلرغ )أستاذ مساعد(بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة د/ أسامة على عرابً 8

 جامعة المنوفٌة

ٌادته إلى لجنة اإلشراف وذلك نظةرا لحاجةة إضافة س بالموافقة على م64/6/4863المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته

إضةةافة سةةٌادته إلةةى لجنةةة اإلشةةراف وذلةةك نظةةرا لحاجةةة ب توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم -القــةةـرار :

 8موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته

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

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

ة/راندا صابر احمد حماد الماجستٌر الخاصة بالمهندسالمقدم من ا.د/ السٌد محمود الربٌعً عن لجنة اإلشراف علً رسالة 

إلً لجنة  واالتصاالت الكهربٌةاألستاذ المتلرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات  –األستاذ الدكتور/ إبراهٌم محمد الدكانً  مبإضافة اس

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :اإلشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث إلً مجهوداته 

جامعة المنوفٌة -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة متلرغ أستاذ براهٌم محمد الدكانًإد/ ا. 6  

جامعة المنوفٌة -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة متلرغ أستاذ ا.د/السٌد محمود الربٌعً 4  

إضافة سٌادته إلى لجنة اإلشراف وذلك نظةرا لحاجةة  بالموافقة على م64/6/4863المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته

إضةةافة سةةٌادته إلةةى لجنةةة اإلشةةراف وذلةةك نظةةرا لحاجةةة ب توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم -القــةةـرار :

 8ع البحث إلً مجهودات سٌادتهموضو

بشأن الطلب د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 3-6) 

/ محمد ربٌع عامر الشرٌف الماجستٌر الخاصة بالمهندسالمقدم من د/ محمد السٌد محمد الوكٌل عن لجنة اإلشراف علً رسالة 
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إلً لجنة  واالتصاالت الكهربٌةقسم هندسة اإللكترونٌات األستاذ المساعد  ب –الدكتور/ محمد عبد النبً محمد احمد  مبإضافة اس

  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :اإلشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث إلً مجهوداته 

جامعة المنوفٌة -تصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةبقسم هندسة االلكترونٌات واال مساعد أستاذ محمد عبد النبً محمد احمدد/  6  

جامعة المنوفٌة -بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةالمدرس  د/محمد السٌد محمد الوكٌل 4  

إضافة سٌادته إلى لجنة اإلشراف وذلك نظةرا لحاجةة  بالموافقة على م64/6/4863المنعقدة بتارٌخ  وقد أوصى المجلس بجلسته

 8موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته

إضةةافة سةةٌادته إلةةى لجنةةة اإلشةةراف وذلةةك نظةةرا لحاجةةة ب توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم -القــةةـرار :

 8موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
أن الطلةب بشةاإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة هندسةة د/ رئةٌس مجلةس قسةم 8بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ( 9-6) 

فةةً العلةةوم الهندسةةٌة بقسةةم هندسةةة  ور الللسةةلةدكتةةلدرجةةة  ةالمقٌةةد -وفةةاء احمةةد محمةةود سةةلٌمان شةةلبًالمقةةدم مةةن الطالبةةة/ 
أول عةةةن العةةةام الجةةةامعً  مم  بالموافقةةةة علةةةى إٌقةةةاف قٌةةةدها لمةةةدة عةةةا4866دورة ٌنةةةاٌر  ربٌةةةةااللكترونٌةةةات واالتصةةةاالت الكه

   م و ذلك نظراا لرعاٌة طللها.4866/4863

ة لمدة عام أول طبقةاا المذكورقٌد الطالبة إٌقاف  علً بالموافقة م64/6/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 للوائح و القواعد المعمول بها.

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

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

الطلبةات  بشةانهندسة اإللكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 68-6) 

المقدمة من السٌد الدكتور/ أحمةد السةٌد عبةد الحلةٌم فرشةل بشةأن تجةاوز نسةبة الغٌةاب فةً حضةور الطةالب المحاضةرات الخاصةة 

 م وهم :  4866/4863سٌادته لمادة )شبكات الحاسبات البصرٌة( تمهٌدي ماجستٌر اللصل الدراسً األول للعام الجامعً ب

 الطالب / احمد كامل محمد صبحً     -6

 الطالبة / عال عالء الدٌن محمود محمد عمر -4

الدراسةةً األول للعةةام الجةةامعً تمهٌةةدي ماجسةةتٌر اللصةةل  وتجةةاوز نسةةبة الغٌةةاب فةةً مةةادة )االتصةةاالت البصةةرٌة المتقدمةةة(

 م الخاصة بالطالب /محمد سعود محمد على الروٌنً .  4866/4863

تمهٌةةدي دكتةةوراه اللصةةل الدراسةةً األول للعةةام  وتجةةاوز نسةةبة الغٌةةاب فةةً مةةادة )تحلٌةةل أداء شةةبكات الحاسةةبات البصةةرٌة( 

 م الخاصة بالطالبة /هاٌدى احمد على محمد الضوي .  4866/4863الجامعً 

حرمةةان الطةةالب السةةابق ذكةةرهم مةةن دخةةول  علةةً بالموافقةةة م64/6/4863المنعقةةدة بتةةارٌخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةً المجلةةس

 .االمتحان

 بحرمان الطالب السابق ذكرهم من دخول االمتحان. توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
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الطلةب  بشةانهندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة / رئةٌس مجلةس قسةم دا. بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد( 66-6)

المقدم من السٌد الدكتور/ عبد العزٌز طه شلبً األستاذ المتلرغ بالقسم بشأن تجاوز نسبة الغٌاب فً حضور الطالب المحاضرات 

م اللصةةل 4866اجسةةتٌر دورة أكتةةوبر الخاصةةة بسةةٌادته لمةةادة )نبةةائط ودوائةةر المٌكروموجةةات فةةً الحالةةة الجامةةدة( تمهٌةةدي م

 م الخاصة بالطالب / حسن عٌد حسن بندق .4866/4863الدراسً األول للعام الجامعً 

مةةن دخةةول  حرمةةان الطالةةب السةةابق ذكةةره علةةً بالموافقةةة م64/6/4863المنعقةةدة بتةةارٌخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةً المجلةةس

 االمتحان .

 من دخول االمتحان . بحرمان الطالب السابق ذكره اء بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماج -القـــرار :

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

 بشةةانونٌةةات واالتصةةاالت الكهربٌةةة هندسةةة اإللكترد/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم 8بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 64-6)

الطلب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ صابر حلمً زٌن الدٌن والسةٌد الةدكتور/ احمةد إبةراهٌم بهنسةً بشةأن تجةاوز نسةبة 

تمهٌةدي ماجسةتٌر اللصةل الدراسةً  الغٌاب فةً حضةور الطةالب المحاضةرات الخاصةة بسةٌادتهما لمةادة )الهوائٌةات الحدٌثةة(

 م وهم :      4866/4863الجامعً  األول للعام

 الطالب / مٌنا عطٌة عزٌز صلٌب -6

 الطالب / إسالم عماد الدٌن محمد البغدادي         -4

 الطالب / محمد سعود محمد على الروٌنً      -8

 الطالبة / هدى شاكر محروس عكاشة -4

ب السةابق ذكةرهم مةن دخةول حرمةان الطةال علةً بالموافقةة م64/6/4863المنعقةدة بتةارٌخ  بجلسةته وقد أوصً المجلس 

 االمتحان .

 حرمان الطالب السابق ذكرهم من دخول االمتحان .ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

الطلةب  بشةانهندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة د/ رئةٌس مجلةس قسةم 8بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ( 68-6)

المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ معةوض إبةراهٌم معةوض بشةأن تجةاوز نسةبة الغٌةاب فةً حضةور الطةالب المحاضةرات الخاصةة 

 م وهم :  4866/4863مٌة( تمهٌدي ماجستٌر اللصل الدراسً األول للعام الجامعً بسٌادته لمادة )معالجة اإلشارات الكال

 الطالب / محمد مصطلى محمود الجوهري    -6

 الطالبة / إٌمان سمٌر إمام عبد الحمٌد -4

 الطالب / مٌنا عطٌة عزٌز صلٌب -8

سةةً األول للعةةام الجةةةامعً تمهٌةةدي دكتةةةوراه اللصةةل الدرا وتجةةاوز نسةةبة الغٌةةاب فةةً مةةةادة )معالجةةة اإلشةةارات الصةةوتٌة(

 م الخاصة بالطالب /محمد عاطف شلٌق عبد الحمٌد عباس.4866/4863
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حرمةةان الطةةالب السةةابق ذكةةرهم مةةن دخةةول  علةةً بالموافقةةة م64/6/4863المنعقةةدة بتةةارٌخ  بجلسةةته وقةةد أوصةةً المجلةةس

 .االمتحان

 مان الطالب السابق ذكرهم من دخول االمتحان.بحر توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

الطلةب   بشةانالت الكهربٌةة هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةا د/ رئٌس مجلس قسةم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 64-6)
م لقبةول اعتةذارها 4866المقٌدة بتمهٌدي دكتةوراه دورة أكتةوبر  المقدم من المهندسة/ هاٌدى أحمد على محمد الضوي

مةةةادة ) تحلٌةةةل أداء شةةةبكات الحاسةةةبات البصةةةرٌة ( اللصةةةل الدراسةةةً األول عةةةن العةةةام الجةةةامعً  نعةةةن دخةةةول امتحةةةا
  الدها. وذلك نظراا لظروف مرض و م4866/4863

وذلةك لتجاوزهةا نسةبة الغٌةاب طبقةاا للةوائح  بةرفض الطلةبم 64/6/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 والقواعد المعمول بها. 

  وذلك لتجاوزها نسبة الغٌاب. برفض الطلب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

الطلةب   بشةانهندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة  د/ رئٌس مجلس قسةم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 66-6)
م لقبةول اعتةذاره 4866المقٌد بتمهٌةدي ماجسةتٌر دورة أكتةوبر  د البغداديالمقدم من المهندس/ إسالم عماد الدٌن محم

شةبكات الحاسةبات الالسةلكٌة ( اللصةل الدراسةً األول عةن العةام  –مادتً )هندسة الهوائٌات الحدٌثة  نعن دخول امتحا
  وذلك نظراا لظروف مرض والدته.  م4866/4863الجامعً 

وذلةك لتجةاوزه نسةبة الغٌةاب طبقةاا للةوائح  بةرفض الطلةب م64/6/4863ٌخ وقد أوصى المجلس بجلسةته المنعقةدة بتةار
 والقواعد المعمول بها. 

 وذلك لتجاوزه نسبة الغٌاب. برفض الطلب القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس  -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلةب   بشةانهندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة  د/ رئٌس مجلس قسةم8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 65-6)
 م لقبةول اعتةذاره عةن دخةول4866المقٌد بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتةوبر  المقدم من المهندس/ حسن عٌد حسن بندق

الةةدوائر المتكاملةةة الرقمٌةةة المتقدمةةة ( اللصةةل  –مةةادتً ) نبةةائط ودوائةةر المٌكروموجةةات فةةً الحالةةة الجامةةدة  نامتحةةا
انةه ٌوجةد بلتةرة تدرٌبٌةة بةالقوات  ثوذلةك نظةراا لظةروف العمةل حٌة م4866/4863الدراسً األول عن العةام الجةامعً 

  المسلحة. 

وذلةك لتجةاوزه نسةبة الغٌةاب طبقةاا للةوائح  بةرفض الطلةبم 64/6/4863وقد أوصى المجلس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 
 والقواعد المعمول بها. 

 وذلك لتجاوزه نسبة الغٌاب.برفض الطلب  القسمتوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس  -القـــرار :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

الطلةب بشةان    هندسة اإللكترونٌات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئٌس مجلس قسم 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ66-6)
المسةةجل لدرجةةة دكتةةور الللسةةلة فةةً العلةةوم  -الةةدوٌكمحمةةد علةةً  باسةةمالمقةةدم مةةن لجنةةة اإلشةةراف الخاصةةة بالمهنةةدس/ 

  الهندسٌة. 
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 " محاكاة قناة االتصال للجٌل الخامس من اتصاالت شبكات المحمول"       فً موضوع :      

" Channel Modeling for 5G Mobile Communication Networks"  

-بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة:  

  بكلٌة هندسة شبرا )خارجً( أستاذ هالة محمد عبد القادرد/ 8أ 6

)من داخل القسم(                       ٌةهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهرب متلرغ بقسمأستاذ  عاطف السٌد أبو العزمد/ ا. 4  

(                      شرف) م ٌةهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهرب متلرغ بقسمأستاذ  / السٌد محمود الربٌعًأ.د 8  

(                     من خارج القسمقسم اللٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة )بمتلرغ  أستاذ  ٌوسف مجدي محمد كاملا.د/  4  

)من داخل القسم(                       ٌةهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهرب مساعد بقسمأستاذ  احمد نبٌه زكى راشدد/  6  

م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس 64/6/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 المذكور بنلس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.

تشةكٌل لجنةة امتحةان شةامل للمهنةدس المةذكور بةنلس ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :
 والسابق االشاره إلٌه.التشكٌل المقترح الوارد من القسم 

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

بٌةان  بشةان  هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةد/ رئةٌس مجلةس قسةم 8( بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ63-6)
بأسماء الطالب المسجلٌن لدرجتً الماجستٌر والدكتوراه المشرف علةٌهم السةٌد ا.د/محمةد فهةٌم الكةردي األسةتاذ المتلةرغ بالقسةم 

 -وهم كالتالً :

  -وهم : (68وعددهم ) الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر

   الب / محمد ربٌع عامر الشرٌفأولهم الطالبة / سحر عبد الستار إبراهٌم أبو شوشة            وأخرهم الط

   -سجلٌن لدرجة الدكتوراه وهم :مالطالب ال

 الطالبة / راندا على عبد الباسط عثمان -4الطالب /عماد عبد الحلٌم السٌد الشاذلً                -6

ف علةى رفع اسم سةٌادته مةن لجةان اإلشةرا م بالموافقة على64/6/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
رسائل الماجسةتٌر والةدكتوراه للطةالب المةذكورٌن بعالٌةة نظةرا لوفةاة سةٌادته وتصةبح لجةان اإلشةراف كمةا ورد بخطةاب 

 القسم المرفق .

رفةةع اسةةم سةةٌادته مةةن لجةةان اإلشةةراف علةةى رسةةائل ب توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم -القةةرار :
ذكورٌن بعالٌةةة نظةةرا لوفةةاة سةةٌادته وتصةةبح لجةةان اإلشةةراف كمةةا ورد بخطةةاب القسةةم الماجسةةتٌر والةةدكتوراه للطةةالب المةة

 المرفق .
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  موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا

بشأن الموافقة علً ما جاء  وعلوم الحاسباتبخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة ( 6-6) 

تخصص  درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة آالء محمد أحمد فكٌرٌن هالل/ ة نح المهندسبتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بم

.وعلوم الحاسباتهندسة   

 "تحسٌن أمن المعلومات فً العالمات المائٌة الرقمٌة"         -فً موضوع:

“Information Security Enhancement in Digital Watermarking ” 

درجة الماجستٌر فً   ةالمذكور ةبالموافقة علً منح المهندس م64/6/4863لمنعقدة بتارٌخ اوقد أوصى المجلس بجلسته  

 . وعلوم الحاسباتالعلوم الهندسٌة تخصص هندسة 

درجة الماجستٌر فً  العلوم  ةالمذكور ةمنح المهندسب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القرار:

 . وم الحاسباتوعلالهندسٌة تخصص هندسة 

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

بشةأن الموافقةة علةً تسةجٌل خطةة علوم الحاسبات  د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة8السٌد أبخصوص الخطاب الوارد من ( 4-6) 
فةً العلةوم الهندسةٌة بقسةم  الماجسةتٌرالمقٌةد لدرجةة  -اشرف محمد مسةعود محمةد للمهندس/  الماجستٌرالة البحث الخاصة لرس

 .التسجٌل وٌحق له( 8568مواد  ) 5والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط نقاط  م4865 أكتوبردورة  وعلوم الحاسباتهندسة 

 "االفتراضٌة فً الحوسبة السحابٌة تحسٌن إدراك الطاقة لوضع اآلالت "            -:فً موضوع 

" Energy Aware Enhancement of Virtual Machines Placement in Cloud Computing" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة  أستاذ بقسم أٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره/ أ.د 6

 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة  مدرس بقسم وى د/ محمد بدوى محمد بد 4

 المذكور. بالموافقة علً التسجٌل للطالب م64/6/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 المذكور. التسجٌل للطالبب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

بشأن الموافقة علً تسجٌل خطةة وعلوم الحاسبات د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-6) 
فةً العلةوم الهندسةٌة  الماجسةتٌرالمقٌةد لدرجةة  -وائةل أحمةد عةزت محمةد عناٌةت  /  لمهنةدسل الماجسةتٌرالبحث الخاصة لرسالة 

وٌحق لةه التسةجٌل ( 454والمعدل التراكمً لمتوسط نقاط أعلى أربع مواد ) م4864 أكتوبردورة  وعلوم الحاسباتبقسم هندسة 
 وٌستكمل.
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 "صنٌف األهداف ثالثٌة األبعاد تقٌٌم خوارزمٌات عمارة التعلم العمٌق لت"       -:فً موضوع 

" Evaluation of Deep Learning Algorithms for 3D Object Classification" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةهندسة  متلرغ بقسمأستاذ  نبٌل عبد الواحد إسماعٌل/ أ.د 6

 جامعة المنوفٌة -بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةمدرس   د/ محمد معوض إبراهٌم 4

 المذكور. بالموافقة علً التسجٌل للطالب م64/6/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
كلمةة عمةارة مةن أن ترفةع  ىالمةذكور علة التسةجٌل للطالةبب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

 العنوان باللغة العربٌة وٌتم مراجعة الجامعة بالعنوان الجدٌد.

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

تقرٌةةر لجنةةة االمتحةةان  بشةةانة وعلةةوم الحاسةةبات هندسةة د/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم8بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 4-6) 

الللسلة فً العلةوم الهندسةٌة بقسةم  روالمسجل لدرجة دكتو -الخاص بالمهندس/ احمد إبراهٌم أبو المكارم سالم الشامل 
  -هندسة وعلوم الحاسبات وشكلت اللجنة من:

تصاالت الكهربٌة ) مشرف(                     أستاذ متلرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات و اال السٌد محمود الربٌعًا.د/  6  

الحاسبات ) من داخل القسم (                       مأستاذ متلرغ بقسم هندسة وعلو نوال أحمد اللٌشاويد/ ا. 4  

   أستاذ متلرغ بقسم اللٌزٌقا و الرٌاضٌات الهندسٌة ) من خارج القسم(                    أ.د/ مصطلى حسن عٌسى 8

  هندسة عٌن شمس )خارجً( –اإللكترونٌات و االتصاالت  مبقس أستاذ  عبد الحلٌم عبد النبً ذكريد/ 8أ 4

الحاسبات ) من داخل القسم( مأستاذ بقسم هندسة وعلو ا.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره 6  

بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل م بالموافقة على ما جاء 64/6/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور.

باجتٌةاز ونجةاح  طبقةا لمةا حةاء بتقرٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل توصةً اللجنةة بالموافقةة علةً ماجةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم -القـــرار :

 .المهندس المذكور

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

أن الطلب المقدم من الطالب/ بش الحاسبات وعلومهندسة د/ رئٌس مجلس قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)

م  بالموافقة على 4866دورة أكتوبر  الحاسبات وعلومبقسم هندسة  بتمهٌدي ماجستٌرالمقٌد  - أحمد السٌد إبراهٌم السواح

 إلغاء قٌده بالدراسات العلٌا وذلك نظرا لعدم رشبته فً استكمال الدراسة.

 بناءا على رشبته. المذكورإلغاء قٌد الطالب  علً بالموافقة م64/6/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 بناءا على رشبته. المذكوربإلغاء قٌد الطالب  متوصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القس -القـــرار :  
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الطلةةب المقةةدم مةةن   بشةةانهندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات  د/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم8بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 5-6) 
م بتمهٌةدي ماجسةتٌر لقبةول اعتةذاره عةن دخولةه 4866المقٌةد بةدورة أكتةوبر  المهندس/ محمد إمام السٌد محمد نصةار

  م وذلك نظراا لظروف مرض والدته. 4866/4863عن العام الجامعً الدراسً األول  اللصلامتحان 

 المقدم من الطالب.  االعتذارم بالموافقة على قبول 64/6/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 من الطالب.المقدم  االعتذارقبول ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

اعتمةةاد الخطةةة البحثٌةةة  بشةةانهندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات  د/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم8بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 6-6) 
 بالقسم )مرفق(.

 م.4865/4846م بالموافقة على اعتماد الخطة البحثٌة بالقسم من 64/6/4863صى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ وقد أو

 م4865/4846من  للقسماعتماد الخطة البحثٌة ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

 موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم:     رابعا 

بشأن الموافقة علةً  الصناعٌة والتحكمد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)
لدرجة  ةالمقٌدالمدرس المساعد بالقسم و –والء محمد فتح هللا شعٌب / ة للمهندس الدكتوراهالخاصة لرسالة  تسجٌل خطة البحث
والمعةةدل التراكمةةً  م4865 أكتةةوبردورة  الصةةناعٌة و الةةتحكمالعلةةوم الهندسةةٌة بقسةةم هندسةةة االلكترونٌةةات  دكتةةور الللسةةلة فةةً

 .جٌل( وٌحق لها التس856مواد )  5النهائً لمتوسط نقاط 

 "اإلدارة المثلى للطاقة فً المركبات الكهربٌة الهجٌنة "                -:فً موضوع 

" Optimized Energy Management for Plug-in Hybrid Electric Vehicles" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -لٌة الهندسة اإللكترونٌةبك الصناعٌة والتحكمهندسة االلكترونٌات  أستاذ متلرغ بقسم عبد العظٌم صبٌح إبراهٌم  / أ.د 6

 فرنسا -بجامعة لٌل وجامعة كاتولٌك  –أستاذ بقسم هندسة التحكم  أ.د/ عبد الوهاب محمد عمار أتوش 4

 .المذكورة للطالبة بالموافقة علً التسجٌل  م64/6/4863وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .المذكورة للطالبة التسجٌل ب افقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسمتوصً اللجنة بالمو -القـــرار :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشأن الموافقة علةً  الصناعٌة والتحكم د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)

العلةةوم  الماجسةةتٌر فةةًلدرجةةة  ةالمقٌةةد -عةةال سةةعٌد احمةةد سةةلطان / ة للمهندسةة الماجسةةتٌرتسةةجٌل خطةةة البحةةث الخاصةةة لرسةةالة 
  مةواد   5والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط نقةاط  م4865 ٌنةاٌردورة  الصةناعٌة و الةتحكمالهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌةات 

 .( وٌحق لها التسجٌل8586) 

 "البرمجة الدٌنامٌكٌة التكٌلٌة للتنبؤ بنظم التحكم العشوائٌة  "                -:فً موضوع 

" Adaptive Dynamic Programming For Prediction of Stochastic Control Systems" 
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  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة الصناعٌة والتحكمندسة االلكترونٌات ه أستاذ متلرغ بقسم محمد احمد فكٌرٌن هالل / أ.د 6

 .المذكورة للطالبة بالموافقة علً التسجٌل  م64/6/4863وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .رةالمذكو للطالبة التسجٌل ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

الموافقةة د/ رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةان 8( بخصوص الخطاب الوارد مةن السةٌد أ8-6) 
سةةامح عبةةد الحلةةٌم محمةةد عبةةد السةةالم لمناقشةةة  لرسةةالة الةةدكتوراه الخاصةةة بالمهنةةدس / علةةى تشةةكٌل لجنةةة اللحةةص و ا

و المسجل لدرجة دكتور الللسلة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌةات الصةناعٌة  المدرس المساعد بالقسم
 م.  4868والتحكم دورة أكتوبر 

 " تٌن ألنظمة التحكم الشبكًحاكم ذكى م"تصمٌم                 فً موضوع :     

" Robust Intelligent Controller Design for Networked Control Systems” 

-تشكٌل لجنة الحكم و المناقشة من السادة:  

)خارجً(  حلوانجامعة  –كلٌة الهندسة وعمٌد أستاذ  / احمد محمد الجارحًد8أ 6  

( مشرفجامعة المنوفٌة )  –دسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  أستاذ متلرغ بقسم هن   محمد احمد فكٌرٌنا.د/  4  

( داخلًجامعة المنوفٌة ) –بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة   وعلوم الحاسباتأستاذ متلرغ بقسم هندسة  نوال احمد اللٌشاويأ.د/  8  

م بالموافقة على تشكٌل لجنة الحكم و المناقشة لرسالة 64/6/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
 الدكتوراه للمهندس المذكور.

تشةةكٌل لجنةةة الحكةةم و المناقشةةة لرسةةالة الةةدكتوراه ب توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم -القــةةـرار :
 للمهندس المذكور.

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

الموافقة على د/ رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشان 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ4-6)
المسةجل لدرجةة م عمرو محمود أمٌن أبو سةالالخاصة بالمهندس /  الماجستٌرتشكٌل لجنة اللحص و المناقشة  لرسالة 

 .  م  4866أكتوبر  فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة الماجستٌر

 " نمذجة وتحلٌل األداء والتحكم فً الروبوتات المتوازٌة المدفوعة للتحرك بوفرة"  فً موضوع :  

" Modeling, Performance Analysis and Control of Redundantly Actuated Parallel 

Manipulators” 
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-تشكٌل لجنة الحكم و المناقشة من السادة:  

)خارجً(  بنهاجامعة  –بقسم الهندسة المٌكانٌكٌة بكلٌة الهندسة بشبراأستاذ  / صابر محمود عبد ربهد8أ 6  

( مشرفجامعة المنوفٌة )  –بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة   أستاذ متلرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم   إبراهٌم محمود محمدا.د/  4  

( داخلًجامعة المنوفٌة ) –أستاذ متلرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة   محمد عبد العظٌم البردٌنىأ.د/  8  

على تشكٌل لجنة الحكم و المناقشة لرسالة م بالموافقة 64/6/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
للمهندس المذكور. الماجستٌر  

 الماجسةةةتٌرتشةةةكٌل لجنةةةة الحكةةةم و المناقشةةةة لرسةةةالة ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
 للمهندس المذكور.

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

الموافقةة د/ رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةان 8( بخصوص الخطاب الوارد مةن السةٌد أ6-6) 
جل و المسةاحمد عبد البدٌع محمةد السةٌد الخاصة بالمهندس /  الماجستٌرعلى تشكٌل لجنة اللحص و المناقشة  لرسالة 

 .   تخصص هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم الماجستٌرلدرجة 

 " المتحكم الذكً للتحكم بشبكة أنظمة المؤازرة"               فً موضوع :  

" Intelligent Controller for a Networked Control Servo Systems” 

-تشكٌل لجنة الحكم و المناقشة من السادة:  

)خارجً(  عٌن شمسجامعة  –كلٌة الهندسة بأستاذ  ود جمعة/ مصطلى محمد8أ 6  

( داخلًجامعة المنوفٌة ) –أستاذ متلرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة   نبٌلة محمود الربٌعًا.د/  4  

( مشرفجامعة المنوفٌة ) –و التحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  أستاذ متلرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة  محمد مبروك شرفأ.د/  8  

( مشرفجامعة المنوفٌة ) –أستاذ متلرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة   ا.د/محمد عبد العظٌم البردٌنى 4  

افقة على تشكٌل لجنة الحكم و المناقشة لرسالة م بالمو64/6/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  
للمهندس المذكور. الماجستٌر  

 الماجسةةتٌرتشةةكٌل لجنةةة الحكةةم و المناقشةةة لرسةةالة ب توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً ماجةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم -القــةةـرار :
 للمهندس المذكور.

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

الطلةب المقةدم بشأن  والتحكم الصناعٌةد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة اإللكترونٌات 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 5-6)
ة فةً االلكترونٌةات :) موضوعات مختةارحذف مقرر لًع من الطالبة/ سمر السٌد على الشٌخ المقٌدة بتمهٌدي ماجستٌر للموافقة

)الةتحكم فةً االلكترونٌةات :رإضةافة مقةروم 4866/4863الجةامعً  مالصناعٌة ( من اللصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا
 م4866/4863الجامعً  مإلى اللصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعا الصناعٌة(
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 السةةابق اإلشةارة إلٌهمةةا حةةذف وإضةافة المقةررٌنلموافقةة علةً با م64/6/4863بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ  أوصةً المجلةةسقةد و
 ة.المذكور ةللطالب

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

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

الطلةةب   بشةةانهندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم   د/ رئةةٌس مجلةةس قسةةم8بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 6-6)
م لقبةول اعتةذاره 4866المقٌةد بةدبلوم اللرقةة األولةى دورة أكتةوبر  المقدم من المهندس/ أحمد نبوي فةرج عبةد المعطةً

  وذلك نظراا لظروف مرض زوجته.  م4866/4863عن العام الجامعً  اللصل الدراسً األول نن دخول امتحاع

 م بالموافقة على قبول االعتذار المقدم من الطالب. 64/6/4863وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 ل االعتذار المقدم من الطالب.بقبو توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الطلةب المقةدم  بشةانهندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والةتحكم  د/ رئٌس مجلس قسم ا. بخصوص الخطاب الوارد من السٌد( 3-6)

سةةةةٌد الةةةةدكتور/ حسةةةةنى عبةةةةد العزٌةةةةز شةةةةعلة األسةةةةتاذ المتلةةةةرغ بالقسةةةةم  بخصةةةةوص الموافقةةةةة علةةةةى حرمةةةةان الطالبةةةةة /               مةةةةن ال

أسماء رضا محمد كٌوان  من دخول االختبار النهائً حٌةث أنهةا لةم تحضةر نهائٌةاا فةً مقةرر )الكترونٌةات  القةدرة ( دورة أكتةوبر 

 لثانٌة قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم .م دبلوم الدراسات العلٌا السنة ا4865

  .من دخول االمتحانحرمان الطالبة المذكورة  علً بالموافقة م64/6/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته وقد أوصً المجلس

 .انمن دخول االمتحبحرمان الطالبة المذكورة  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

الطلةب المقةدم  بشةانهندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والةتحكم  د/ رئٌس مجلس قسم ا. بخصوص الخطاب الوارد من السٌد( 9-6)

قطةةب األسةتاذ المتلةرغ بالقسةم  بخصةوص الموافقةة علةةى مةد فتةرة الدراسةة للسةٌد المهنةةدس/               مةن السةٌد أ.د/ مجةدي عبةد السةتار 

م علمةاا 4863ولٌد محمد مصطلى سعده المسجل لدرجة الدكتوراه بقسم هندسة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم للعةام الدراسةً 

 بأنه قد تم تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة لسٌادته.

  مد فترة الدراسة للمهندس المذكور. علً بالموافقة م64/6/4863المنعقدة بتارٌخ  بجلسته صً المجلسوقد أو

 لمدة عام خامسبمد فترة الدراسة للمهندس المذكور  توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :
 م.6/64/4863م حتى 4/64/4866اعتباراا من

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

 اللٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسةموضوعات قسم :     خامسا

 فقة علً تسةجٌلبشأن الموا اللٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةد/ رئٌس مجلس  قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6) 
العلةوم األساسةٌة فةً  الماجسةتٌرلدرجةة  المقٌةدة -بسةمة مجةدي احمةد محمةد/ ة للمهندسة الماجسةتٌررسالة بخطة البحث الخاصة 

( 8569)  خمةس مةواد النهةائً لمتوسةطوالمعةدل التراكمةً  م4866 أكتةوبردورة  والرٌاضٌات الهندسةٌة االلٌزٌقبقسم  الهندسٌة

 .وٌحق لها التسجٌل 
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 " الحلول العددٌة لمعادالت فولتٌرا التكاملٌة من النوع الثانً"             -:فً موضوع 

" Numerical Solutions of Volterra Integral Equations of the Second Kind " 

  -تحت إشراف :

جامعةةة  -هندسةةة اإللكترونٌةةةبكلٌةةة ال اللٌزٌقةةا والرٌاضةةٌات الهندسةةٌة بقسةةم الهندسةةٌة الرٌاضةةٌاتمتلةةرغ أسةةتاذ  إمٌل صبحً شكر هللا/أ.د 6
 المنوفٌة

 جامعة المنوفٌة -بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة اللٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةبقسم الهندسٌة  الرٌاضٌاتمدرس  هانً احمد الجوهري د/  4

 المذكورة. للطالبةبالموافقة علً التسجٌل  م 64/6/4863بجلسته المنعقدة بتارٌخ  أوصً المجلسقد و
 المذكورة. للطالبةالتسجٌل ب توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم -ـرار :القــ

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

اعتمةاد الخطةة البحثٌةة  بشأن ٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةاللد/ رئٌس مجلس  قسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)
 بالقسم )مرفق(.

البحثٌةةة بالقسةةم مةةن  للخطةةة التعةةدٌالت المقترحةةةم بالموافقةةة علةةى 64/6/4863وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 
 م.4865/4846

مةةةن  للقسةةةمالبحثٌةةةة  للخطةةةة الت المقترحةةةةالتعةةةدٌب توصةةةً اللجنةةةة بالموافقةةةة علةةةً ماجةةةاء بتوصةةةٌة مجلةةةس القسةةةم -القــةةةـرار :
 م.4865/4846

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

 ظهرا" الثانٌة عشر"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة 

 

 وكٌل الكلٌة                                                                                      

 للدراسات العلٌا والبحوث                                                                 

 

  د/ سناء محمود الربٌعً(8)أ                                                              

 


