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    السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة

وبعد،،،،،،۰۰۰۰تحیة طیبة                                                    

 ینایر ) عن شھر٥رقم ( الخامسة الجلسةنتشرف أن نرسل لسیادتكم محضر اجتماع "لجنة الدراسات العلیا "    
۰ م۲۰۱۹  

تم عقد اجتماع لجنة الدراسات  صباحاً  الحادیة عشر الساعةم وفي تمام  ۲۲/۱/۲۰۱۹الموافق  الثالثاء إنھ في یوم -
العلیا برئاسة السید األستاذ الدكتور/ سناء محمود الربیعي وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث بمكتب سیادتھا 

-من السادة األعضاء : كالً  وبحضور  

 عضوا السید محمود الربیعيد/ ۰أ ۱

 عضوا بري شقیرمني محمد صد/ ۰أ ۲

 عضوا عمیره أحمد السید د/ أیمن السیدأ. ۳

 عضوا د/ محمد اسماعیل كرار ٤

 عضوا "كادر عام "  صالح محمد یونس السید/ ٥

 سكرتیر اللجنة السید/ عبد الحمید عبد الباري عبد الحمید ٦

 واعتذر عن عدم الحضور 

 عضوا ناصر عبد الفضیل عبد الحمیدد/  

 
د/ رئیس اللجنة بالترحیب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر في الموضوعات المعروضة ۰أالسید بدأ 

                                                                                                                                      -كاآلتي :وھي 

  المصـادقــاتأوال : 
 م.۱٦/۱۲/۲۰۱۸لمصادقة علي محضر الجلسة السابقة (الرابعة) المنعقدة بتاریخ ا 

 قسم ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة  موضوعاتثانیا : 
بش�أن الموافق�ة اإللكترونی�ات واالتص�االت الكھربی�ة بخصوص الخطاب الوارد من السید أ.د/ رئ�یس مجل�س  قس�م ھندس�ة ) ٥-۱(

 العل�وم يدكت�ور الفلس�فة ف�درج�ة  -عم�اد عب�دالحلیم الس�ید الش�اذلي  لجنة الحكم والمناقشة بمنح المھندس/ علي ما جاء بتوصیة
 .اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة تخصص ھندسة الھندسیة
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 "تطویر وتنفیذ كفء لخوارزمیات جدیدة لمعالجة الصور الرقمیة"       -في موضوع:

“Development and Efficient Implementation of New Digital Image Processing 
Algorithms” 

 دكتور الفلسفةالمذكور درجة  بالموافقة علي منح المھندس م۱۳/۱/۲۰۱۹المنعقدة بتاریخ وقد أوصى المجلس بجلستھ  
 . اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة ھندسة العلوم الھندسیة تخصصفي 

العلوم الھندسیة في  دكتور الفلسفةالمذكور درجة  منح المھندسب جاء بتوصیة مجلس القسم علي ما توصي اللجنة بالموافقة -القرار:
 . اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة ھندسة تخصص

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

بش�أن الموافق�ة اإللكترونی�ات واالتص�االت الكھربی�ة بخصوص الخطاب الوارد من السید أ.د/ رئ�یس مجل�س  قس�م ھندس�ة ) ٥-۲(
 العل�وم يالماجس�تیر ف�درج�ة  -صفي ال�دین نص�ر محم�د عب�د النب�ي  / علي ما جاء بتوصیة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المھندس

 .تصاالت الكھربیةاإللكترونیات واال تخصص ھندسة الھندسیة

 "تحسین أداء الشبكات الالسلكیة البصریة التعاونیة"                 -في موضوع:

“Performance Enhancement of Sharing Optical Wireless Networks” 

في  الماجستیرالمذكور درجة  بالموافقة علي منح المھندس م۱۳/۱/۲۰۱۹المنعقدة بتاریخ وقد أوصى المجلس بجلستھ  
 . اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة ھندسة العلوم الھندسیة تخصص

 العلوم الھندسیة تخصصفي  الماجستیرالمذكور درجة  منح المھندسب جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القرار:
 . اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة ھندسة

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

بش�أن الموافق�ة اإللكترونی�ات واالتص�االت الكھربی�ة بخصوص الخطاب الوارد من السید أ.د/ رئ�یس مجل�س  قس�م ھندس�ة ) ٥-۳(
 العل��وم يالماجس��تیر ف��درج��ة  -یم��ان س��عد عب��د الحمی��د عطی��ة إ /ة عل��ي م��ا ج��اء بتوص��یة لجن��ة الحك��م والمناقش��ة بم��نح المھندس��

 .اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة تخصص ھندسة الھندسیة

 "طریقھ فعالھ لتخصیص الموارد في شبكات خالیا الفیمتو"        -في موضوع:

“Efficient Resource Allocation Technique in Femtocell Networks” 

في  الماجستیردرجة  ةالمذكورة بالموافقة علي منح المھندس م۱۳/۱/۲۰۱۹المنعقدة بتاریخ بجلستھ  وقد أوصى المجلس 
 . اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة ھندسة العلوم الھندسیة تخصص

وم الھندسیة العلفي  الماجستیردرجة  ةالمذكورة منح المھندسب جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القرار:
 . اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة ھندسة تخصص
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د/ رئیس مجلس  قسم ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة بشأن الموافقة ۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ) ٥-٤( 
الماجستیر في  المقید لدرجة -مصطفي أحمد مصطفي نصار/  للمھندس الماجستیرعلي تسجیل خطة البحث الخاصة لرسالة 

والمعدل التراكمي النھائي  لمتوسط ستة  م۲۰۱۷ ینایربقسم ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیة دورة  العلوم الھندسیة
) ویحق لھ التسجیل.۲,٦۷مواد (   

 "طریقة مقترحة الكتشاف المخاطر في شبكات الحاسب باستخدام التعلم العمیق "      -:في موضوع 

" A proposed Method for anomaly Detection in Computer Networks Using Deep 
Learning" 

   -تحت إشراف :

 المنوفیة جامعة -اإللكترونیة الھندسة بكلیة الكھربیــــــة واالتصاالت االلكترونیات ھندسة بقسم متفرغ أستاذ أ.د/ حسام الدین حسین أحمد ۱

 المنوفیة جامعة -اإللكترونیة الھندسة بكلیة الكھربیــــــة واالتصاالت االلكترونیات ھندسة بقسم تفرغم أستاذ أ.د/ عادل عبد المسیح صلیب 

 المنوفیة جامعة -اإللكترونیة الھندسة بكلیة وعلوم الحاسبات ھندسة بقسم مدرس نرمین عبد الوھاب حسن/ د ۲

 ة علي التسجیل للمھندس المذكور.م بالموافق۱۳/۱/۲۰۱۹وقد أوصي المجلس بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
 .بالتسجیل للمھندس المذكور جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القرار:

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

الطل�ب بش�ان    ھندس�ة اإللكترونی�ات واالتص�االت الكھربی�ةد/ رئ�یس مجل�س قس�م ۰ب الوارد من السید أ) بخصوص الخطا٥-٥(
لدرجة دكت�ور الفلس�فة ف�ي العل�وم  ةالمسجل -سحر سعید عبد الكریم حامد/ ةالمقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمھندس

 الھندسیة.  

الت والمخرجات لشبكات الجیل الخامس ذات الوصول تحسین أداء النظم الھائلة متعددة المدخ" في موضوع : 
 " المتعدد الغیر متعامد

" Performance Analysis of Massive MIMO-NOMA System for 5G"  

-بالموافقة على تشكیل لجنة امتحان شامل من السادة:  

  بكلیة ھندسة شبرا (خارجي) أستاذ ھالة محمد عبد القادرد/ ۰أ ۱

(من داخل القسم)                       ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة متفرغ بقسمأستاذ  د الدكانيابراھیم محم/ أ.د ۲  

)                      شرف( م ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة بقسمأستاذ  / مني محمد صبري شقیرأ.د ۳  

أیم���ن الس���ید أحم���د الس����ید / أ.د ٤
 عمیرة

)                     من خارج القسم( ھندسة وعلوم الحاسبات سمقب أستاذ   

(من داخل القسم)    ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة بقسم متفرغ (أستاذ مساعد ) أستاذ صالح الدین محمود دیابد/  ٥
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 ةقة على تشكیل لجنة امتحان شامل للمھندسم بالمواف۱۳/۱/۲۰۱۹وقد أوصى المجلس بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
.إلیھ اإلشارةبنفس التشكیل المقترح الوارد من القسم والسابق  ةالمذكور  

بنفس التشكیل  ةالمذكور ةتشكیل لجنة امتحان شامل للمھندسب جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -: القـــرار
 .إلیھ اإلشارةق المقترح الوارد من القسم والساب

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

د/ رئیس مجل�س  قس�م ھندس�ة االلكترونی�ات واالتص�االت الكھربی�ة  بش�أن الطل�ب ۰) بخصوص الخطاب الوارد من السید أ٥-٦( 
بالموافقة عل�ى تغیی�ر رندا على عبد الباسط عثمان السحیمي / بالمھندسةالخاصة  الدكتوراهالمقدم من لجنة اإلشراف على رسالة 

 عنوان الرسالة.  

"التصمیم االمثل لمرشحات الموجات الصوتیة السطحیة"                -من :  

"Efficient Design of Surface Acoustic Wave Filters ”       

"التشخیص الطبي التلقائي اعتمادا على التعلم العمیق"                 -إلى :  

" Automated Medical Diagnosis Based on Deep Learning “ 

  -: تحت إشراف  

ةیجامعة المنوف -بقسم ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیــــــة بكلیة الھندسة اإللكترونیةمتفرغ  أستاذ طھ السید طھد/ أ. ۱  

 استاذ مساعد بھیئة الطاقة الذریة أ.د/ حاتم حسن عامر ۲

بالموافق�ة عل�ى تغیی�ر عن�وان الرس�الة و یعتب�ر ھ�ذا التغیی�ر  م۱۳/۱/۲۰۱۹المنعق�دة بت�اریخ  وقد أوصى المجلس بجلس�تھ
 تغیراً جوھریاً.

 تغییر عنوان الرسالة و یعتبر ھذا التغییر تغیراً جوھریاً.ب جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -: القـــرار

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

رونی�ات واالتص�االت الكھربی�ة  بش�أن الطل�ب د/ رئ�یس مجل�س  قس�م ھندس�ة االلكت۰) بخصوص الخطاب الوارد من الس�ید أ٥-۷(
بالموافق�ة عل��ى تغیی��ر رض�ا اب��راھیم أحم��د س�یف ال��دین  / بالمھن��دسالخاص�ة  الماجس��تیرالمق�دم م��ن لجن�ة اإلش��راف عل�ى رس��الة 

 عنوان الرسالة.  

"استخدام شفرات تصحیح الخطأ في أنظمة االتصال عبر خطوط نقل القدرة"                  -من :  

"Utilization of Error Correction Codes in Power Line Communication Systems  ”    

"اكتشاف التغیرات غیر الطبیعیة في صور األشعة تحت الحمراء"                       -إلى :  

" Anomaly Detection from Infrared Images“ 
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  -: تحت إشراف  

جامعة المنوفیة -بقسم ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیــــــة بكلیة الھندسة اإللكترونیةتفرغ م أستاذ عاطف السید أبو العزمد/ أ. ۱  

جامعة المنوفیة -بقسم ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیــــــة بكلیة الھندسة اإللكترونیةمدرس  د/ أمیر صالح حافظ الصفراوي ۲  

بالموافق�ة عل�ى تغیی�ر عن�وان الرس�الة و یعتب�ر ھ�ذا التغیی�ر  م۱۳/۱/۲۰۱۹بت�اریخ  المنعق�دة وقد أوصى المجلس بجلس�تھ
 تغیراً جوھریاً.

 تغییر عنوان الرسالة و یعتبر ھذا التغییر تغیراً جوھریاً.ب جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -: القـــرار

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

د/ رئ�یس مجل�س  قس�م ھندس�ة االلكترونی�ات واالتص�االت الكھربی�ة  بش�أن الطل�ب ۰) بخصوص الخطاب الوارد من الس�ید أ٥-۸(
بالموافق�ة عل�ى تغیی�ر عن�وان حم�د عم�ار رض�ا س�ید أحم�د م/ بالمھندسالخاصة  الماجستیرالمقدم من لجنة اإلشراف على رسالة 

 الرسالة.  

"تقلیل ضوضاء النبضات في أنظمة االتصاالت"                                -من :  

"Impulsive Noise Reduction in Communications Systems   ”      

"ناعیةتحسین جودة صور التربینات باستخدام فیدیو المناظیر الص"           -إلى :  

" Quality Enhancement of Turbine Images Using Industrial Videoscope“ 

  -: تحت إشراف  

جامعة المنوفیة -بقسم ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیــــــة بكلیة الھندسة اإللكترونیةمتفرغ  أستاذ عاطف السید أبو العزمد/ أ. ۱  

جامعة المنوفیة -بقسم ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیــــــة بكلیة الھندسة اإللكترونیةس مدر د/أمیر صالح حافظ الصفراوي ۲  

بالموافق�ة عل�ى تغیی�ر عن�وان الرس�الة و یعتب�ر ھ�ذا التغیی�ر  م۱۳/۱/۲۰۱۹المنعق�دة بت�اریخ  وقد أوصى المجلس بجلس�تھ
 تغیراً جوھریاً.

 تغییر عنوان الرسالة و یعتبر ھذا التغییر تغیراً جوھریاً.ب جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -: القـــرار

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

بش�أن الطل�ب ھندس�ة االلكترونی�ات واالتص�االت الكھربی�ة  د/ رئ�یس مجل�س  قس�م۰بخصوص الخطاب ال�وارد م�ن الس�ید أ )٥-۹(
ة/ ریح�اب محم�د الخاص�ة بالمھندس� عن لجنة اإلش�راف عل�ي رس�الة ال�دكتوراه -المقدم من السید الدكتور/ ھند عبد العظیم ملھط 

إلش�راف وذل�ك نظ�را األس�تاذ المتف�رغ بالقس�م إل�ي لجن�ة ا –حلمي محمد أب�و العط�ا بإض�افة اس�م أ.د / ع�ادل عب�د المس�یح ص�لیب 
  -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالي :لحاجة موضوع البحث إلي مجھوداتھ 
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جامعة المنوفیة -بقسم ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیــــــة بكلیة الھندسة اإللكترونیةمتفرغ  أستاذ صابر حلمي زین الدیند/ أ. ۱  

جامعة المنوفیة -ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیــــــة بكلیة الھندسة اإللكترونیةبقسم متفرغ  أستاذ أ.د/عادل عبد المسیح صلیب ۲  

جامعة المنوفیة -بقسم ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیــــــة بكلیة الھندسة اإللكترونیةأستاذ مساعد  د/ ھند عبد العظیم ملھط ۳  

وذل�ك نظ�را  إضافة سیادتھ علي لجنة اإلشراف بالموافقة على م۱۳/۱/۲۰۱۹ المنعقدة بتاریخ وقد أوصى المجلس بجلستھ
 ۰لحاجة موضوع البحث إلي مجھودات سیادتھ

بإضافة سیادتھ علي لجنة اإلشراف وذل�ك نظ�را لحاج�ة موض�وع  جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
 ۰البحث إلي مجھودات سیادتھ

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

بش�أن الطل�ب د/ رئیس مجلس  قس�م ھندس�ة االلكترونی�ات واالتص�االت الكھربی�ة ۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ )٥-۱۰(
/ محم��د ربی��ع ع��امر الش��ریف بإض��افة اس��م أ.د / مع��وض الخاص��ة بالمھن��دس جس��تیرالمق��دم م��ن لجن��ة اإلش��راف عل��ي رس��الة الما

لتص�بح لجن�ة األس�تاذ المتف�رغ بالقس�م إل�ي لجن�ة اإلش�راف وذل�ك نظ�را لحاج�ة موض�وع البح�ث إل�ي مجھودات�ھ  -ابراھیم معوض 
  -اإلشراف كالتالي :

ة المنوفی جامعة – اإللكترونیة الھندسة بكلیة الكھربیــــــة االتصاالتو االلكترونیات ھندسة بقسمأستاذ متفرغ  أ.د/ معوض ابراھیم معوض ۱  

ة المنوفی جامعة – اإللكترونیة الھندسة بكلیة الكھربیــــــة واالتصاالت االلكترونیات ھندسة بقسمأستاذ مساعد  د/ محمد عبد النبي محمد أحمد ۲  

المنوفیة جامعة – اإللكترونیة الھندسة بكلیة الكھربیــــــة واالتصاالت االلكترونیات ھندسة بقسممدرس  د/ محمد السید محمد محمد الوكیل ۳  

وذل�ك نظ�را  إضافة سیادتھ علي لجنة اإلشراف بالموافقة على م۱۳/۱/۲۰۱۹المنعقدة بتاریخ  وقد أوصى المجلس بجلستھ
 ۰لحاجة موضوع البحث إلي مجھودات سیادتھ

بإضافة سیادتھ علي لجنة اإلشراف وذل�ك نظ�را لحاج�ة موض�وع  جاء بتوصیة مجلس القسم فقة علي ماتوصي اللجنة بالموا -القـــرار :
 ۰البحث إلي مجھودات سیادتھ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بش�أن الطل�ب د/ رئیس مجلس  قس�م ھندس�ة االلكترونی�ات واالتص�االت الكھربی�ة ۰وارد من السید أبخصوص الخطاب ال )٥-۱۱(

بش�أن الموافق�ة عل�ي قب�ول اعت�ذاره  –المقدم من السید األستاذ الدكتور / حاتم حسن عامر االستاذ المس�اعد بھیئ�ة الطاق�ة الذری�ة
ان�دا عل�ي عب�د الباس�ط عثم�ان الس�حیمي وذل�ك نظ�راً لظ�روف ة / رالخاص�ة بالمھندس� عن لجن�ة اإلش�راف عل�ي رس�الة ال�دكتوراه

 -خاصة بسیادتھ لتصبح لجنة اإلشراف كالتالي:

 المنوفیة جامعة – اإللكترونیة الھندسة بكلیة الكھربیــــــة واالتصاالت االلكترونیات ھندسة بقسم متفرغ أستاذ أ.د/ طھ السید طھ ۱

 قب��ول اعت��ذار س��یادتھ ع��ن لجن��ة اإلش��راف بالموافق��ة عل��ى م۱۳/۱/۲۰۱۹ المنعق��دة بت��اریخ وق��د أوص��ى المجل��س بجلس��تھ
 لتصبح كما ورد بعالیة.

 باعتذار سیادتھ عن لجنة اإلشراف لتصبح كما ورد بعالیة. جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
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 نھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة بش�أ د/ رئیس مجلس قسم۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ) ٥-۱۲( 
 -ایقاف قید الطالب االتي اسمائھم :

 محمد محسن سعید عطا هللا-۱        
 امیرة صالح الدین عبد اللطیف-۲        
 ایة احمد بسیوني الشریف-۳        

 
م. وتم�ت موافق�ة مجل�س ۲۰۱۸س م والذین تقدموا بطلب إلیقاف قیدھم في شھر اغسط۲۰۱٤المقیدون بدورة اكتوبر 

م ثم قامت الجامعة ب�رفض ایق�اف قی�دھم بس�بب ان�ھ ال ۹/۱۰/۲۰۱۸م ومجلس الكلیة بتاریخ ۹/۹/۲۰۱۸القسم بتاریخ 
 یتم الموافقة على ایقاف القید باثر رجعى.

م باس�تثنائھم م�ن ع�دم سیادتھ النظر في طلبھ نوتقدم الطلبة بالتماس الى السید االستاذ الدكتور/ عمید الكلیة یلتمسوا م
 م.۲۰۱۸القبول حیث انھم تقدموا بالطلب في شھر اغسطس 

م باعتم��اد التوص��یة الس��ابقة بالموافق��ة عل��ى ایق��اف القی��د ۱۳/۱/۲۰۱۹وق��د أوص��ي المجل��س بجلس��تھ المنعق��دة بت��اریخ 
 . وذلك الن الطالب قاموا بتقدیم طلبات االیقاف في الموعد المحدد

 
وع�رض الموض�وع عل�ي مجل�س الكلی�ة م�رة ً أخ�ري حی�ث أن  ج�اء بتوص�یة مجل�س القس�م ة بالموافقة عل�ي م�اتوصي اللجن -القـــرار :

 الطالب تقدموا قبل انتھاء المدة القانونیة وتعتبر حاالت متعثرة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بش�أن  واالتصاالت الكھربیةد/ رئیس مجلس  قسم ھندسة اإللكترونیات ۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ) ٥-۱۳(
المقی�دة  -الطلب المقدم من أ.د/ السید محمود الربیعي المرشد األكادیمي عل�ى الطالب�ة / اس�راء أیم�ن ش�بل عب�د الس�میع 

اس�تبدال م�ادة: ( ش�بكات الحاس�بات البص�ریة ) بم�ادة :(معالج�ة  ليع م للموافقة۲۰۱۸بتمھیدي ماجستیر دورة أكتوبر 
 الصور) وذلك في الفصل الدراسي الثاني.

 م بالموافقة .۱۳/۱/۲۰۱۹وقد أوصي المجلس بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
 

 .جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بش�أن  واالتصاالت الكھربیةد/ رئیس مجلس  قسم ھندسة اإللكترونیات ۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ) ٥-۱٤(
 -یمي على الطالب اآلتي أسمائھم :الطلب المقدم من أ.د/ السید محمود الربیعي المرشد األكاد

 الطالب / سامي عبد النبي خمیس عبد النبي  -۲الطالب / أنس مجدي عبد التواب علي                                -۱
 -استبدال المواد اآلتیة: ليع م للموافقة۲۰۱۸المقیدین بتمھیدي ماجستیر دورة أكتوبر 

 بمادة :(معالجة الصور) مادة ( االتصاالت البصریة المتقدمة) 
 مادة ( بلورات النانو الضوئیة وخصائصھا) بمادة :(نظم التعدیل الرقمي الحدیثة)

 وذلك في الفصل الدراسي الثاني.
 م بالموافقة .۱۳/۱/۲۰۱۹وقد أوصي المجلس بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

 
 .جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
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  موضوعات قسم ھندسة وعلوم الحاسبات�: ثالثا
 
بشأن الموافقة عل�ي تس�جیل خط�ة  وعلوم الحاسباتد/ رئیس مجلس  قسم ھندسة ۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ) ٥-۱(

ندس�یة ف�ي العل�وم الھ الماجس�تیرالمقی�د لدرج�ة و -الخ�الق ش�لبي دأحم�د ص�بري عب�للمھن�دس/  الماجس�تیرالبحث الخاصة لرسالة 
) ویح��ق ل��ھ ۳,۱۲والمع��دل التراكم��ي النھ��ائي (ع�دد النق��اط والمتوس��ط) (  م۲۰۱۷ أكت�وبردورة  وعل��وم الحاس��باتبقس�م ھندس��ة 

 .التسجیل

 "التعرف علي قزحیة العین ألمن انترنت األشیاء "             -:في موضوع 

" Iris Recognition for Internet of Things Security " 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفیة -أستاذ متفرغ بقسم ھندسة وعلوم الحاسبات بكلیة الھندسة اإللكترونیة أ.د/ نوال أحمد الفیشاوي  ۱

 جامعة المنوفیة -مدرس بقسم ھندسة وعلوم الحاسبات بكلیة الھندسة اإللكترونیة  د/عز الدین بدوي جاد الرب حمدان  ۲

 م بالموافقة علي التسجیل للمھندس المذكور.۱۳/۱/۲۰۱۹یخ وقد أوصي المجلس بجلستھ المنعقدة بتار
 بالتسجیل للمھندس المذكور. جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :

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

الطل�ب المق�دم م�ن لجن�ة د/ رئیس مجلس قسم ھندسة وعلوم الحاسبات  بش�ان  ۰) بخصوص الخطاب الوارد من السید أ٥-۲( 
 ف�ي العل�وم الھندس�یةدكت�ور الفلس�فة لدرج�ة  ةالمس�جل -عای�دة اب�و الس�عود عب�د هللا نص�ر/ ةاإلشراف الخاصة بالمھندس

 .  بقسم ھندسة وعلوم الحاسبات

 " تحسین اداء الحوسبة السحابیة من خالل ادارة اآلالت االفتراضیة"            في موضوع :

" Enhancing Cloud Computing Performance Via Virtual Machines Management "  

-بالموافقة على تشكیل لجنة الفحص والمناقشة من السادة:  

(خارجي)  عین شمس جامعة -أستاذ بكلیة الھندسة      بھاء الدین محمد ایمند/ ۰أ ۱  

 (داخلي) جامعة المنوفیة -الحاسبات والمعلوماتأستاذ بكلیة  حاتم محمد سید احمد عبد القادرأ.د/ ۲

جامعة المنوفیة ( مشرف)               –أستاذ بقسم ھندسة وعلوم الحاسبات بكلیة الھندسة اإللكترونیة  عمیرةأ.د/ أیمن السید أحمد السید  ۳  

جامعة المنوفیة ( مشرف)      –بقسم ھندسة وعلوم الحاسبات بكلیة الھندسة اإللكترونیة  مساعد أستاذ جمال محروس على عطیةأ.د/ ٤  

 ةم بالموافقة على تشكیل لجنة الفحص والمناقشة للمھندس۱۳/۱/۲۰۱۹وقد أوصى المجلس بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
إلیھ. اإلشارةلقسم والسابق بنفس التشكیل المقترح الوارد من ا ةالمذكور  

ب�نفس  ةالم�ذكور ةتش�كیل لجن�ة الفح�ص والمناقش�ة للمھندس�ب جاء بتوصیة مجلس القس�م توصي اللجنة بالموافقة علي ما -: القـــرار
 إلیھ اإلشارةالتشكیل المقترح الوارد من القسم والسابق 



 

 
 

 

 
 امعــة المـنوفـیةــج              

 كلیة الھندسة االلكترونیة بمنوف
 مكتب وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

Menoufia University 
Faculty of Electronic Engineering-Menouf 

Vice Dean’s Office 
Of Postgraduate Studies and Research 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

 

  Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf  32952 ۲۳۹٥٤  كترونیة، منوفإلسة ادكلیة الھن ۳٦٦۰۷۱٦/۰٤۸فاكس:۳٦٦۱٥۱۸/۰٤۸ت:  
Email : Selrabie@yahoo.com                        Prof : Sanaa M.El-Rabaie                                                        
Mobile : 01112219492 - 01025309176   

 

الطل�ب المق�دم م�ن الطالب�ة/  نوعل�وم الحاس�بات بش�أھندسة د/ رئیس مجلس قسم ۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ) ٥-۳( 
دورة أكت�وبر  وعل�وم الحاس�باتبقسم ھندس�ة  المقیدة لدرجة الماجستیر في العلوم الھندسیة -زینب عصام الدین حسن الجوھري 

  م و ذلك نظراً لمرضھا الشدید.۲۰۱۸/۲۰۱۹م  بالموافقة على إیقاف قیدھا عن العام الجامعي ۲۰۱۸

 علي إیقاف قید الطالبة المذكورة . بالموافقة م۱۳/۱/۲۰۱۹المنعقدة بتاریخ  بجلستھمجلس وقد أوصي ال

 بإیقاف قید الطالبة المذكورة . جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :

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

الطل�ب المق�دم م�ن الطال�ب/  نھندسة وعل�وم الحاس�بات بش�أد/ رئیس مجلس قسم ۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ) ٥-٤( 
ة مق�ررین للتك�رم بالموافق�ة عل�ى اض�اف وعل�وم الحاس�باتبقس�م ھندس�ة المقید بتمھی�دي ماجس�تیر  -محمود مجدي محمود محمد 

 -مواد تمھیدي ماجستیر وھذین المقررین كالتالي:إلنھاء لتحسین النسبة المقررة 

۱- CSE                            (ھندسة التشفیر)                 (فصل دراسي ثاني)             د/ مھا سعد الدین طلبة 

۲- CSE    (االتجاھات الحدیثة في ھندسة وعلوم الحاسبات)  (فصل دراسي ثاني)      یل عبد الواحد إسماعیل  أ.د/ نب 

 .حیث أن الطالب لم یحقق المعدل التراكمي المطلوب

لتحسین النسبة المقررة السابق اإلشارة الیھما  مقررینالبإضافة  جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار : 
 .كور بعالیةللطالب المذ إلنھاء مواد تمھیدي ماجستیر

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

 موضوعات قسم ھندسة اإللكترونیات الصناعیة والتحكم:     رابعا
بش�أن الموافق�ة  الص�ناعیة وال�تحكمإللكترونی�ات د/ رئ�یس مجل�س  قس�م ھندس�ة ا۰بخصوص الخطاب الوارد م�ن الس�ید أ) ٥-۱( 

ف�ي  الماجس�تیرالمقی�د لدرج�ة و -أحم�د مص�طفي حس�ن القن�اوي/  للمھن�دس الماجس�تیرعلي تسجیل خطة البحث الخاص�ة لرس�الة 
  م�واد  ٦والمع�دل التراكم�ي النھ�ائي لمتوس�ط  م۲۰۱۷ ین�ایردورة  الص�ناعیة وال�تحكمالعلوم الھندسیة بقسم ھندسة االلكترونیات 

 .) ویحق لھ التسجیل٥٥,۳( 

 "التحكم الكیفي المعتمد علي المالحظ الذكي لألنظمة الالخطیة "        -:في موضوع 

" Adaptive Control Based on Intelligent Observer for Nonlinear Systems" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفیة -نیات الصناعیة والتحكم بكلیة الھندسة اإللكترونیةأستاذ متفرغ بقسم ھندسة االلكترو أ.د/ نبیلة محمود الربیعي  ۱

 المنوفیة جامعة -اإللكترونیة الھندسة بكلیة والتحكم الصناعیة االلكترونیات ھندسة بقسم متفرغ أستاذ أ.د/ محمد عبد العظیم البردیني  ۲

 جامعة المنوفیة -والتحكم بكلیة الھندسة اإللكترونیةمدرس بقسم ھندسة االلكترونیات الصناعیة   د/ أحمد محمد النجار  ۳
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م بالموافق�ة عل�ي تس�جیل نقط�ة البح�ث للمھن�دس الم�ذكور ف�ي اط�ار ۱۳/۱/۲۰۱۹وقد أوصي المجلس بجلس�تھ المنعق�دة بت�اریخ 
الس�ادة االت�ي تخصص ھندسة نظم التحكم بناًء على خطة القسم البحثیة وطبقا لقرارات مجلس القسم والكلیة ،واعتراض كالً م�ن 

      -اسمائھم على ذلك:
 أ.د/محمد فكیرین -۲أ.د/محمد ابراھیم محمود                                -۱

 
تسجیل نقطة البح�ث للمھن�دس الم�ذكور ف�ي اط�ار تخص�ص ب جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :

البحثیة وطبقا لقرارات مجلس القسم والكلیة ،واعتراض كالً م�ن الس�ادة االت�ي اس�مائھم  ھندسة نظم التحكم بناًء على خطة القسم
      -على ذلك:

 أ.د/محمد فكیرین -۲أ.د/محمد ابراھیم محمود                                -۱
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بش�أن الموافق�ة  الص�ناعیة وال�تحكمد/ رئیس مجل�س  قس�م ھندس�ة اإللكترونی�ات ۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ) ٥-۲(  
ف�ي  الماجس�تیرالمقی�د لدرج�ة و -محم�د اب�راھیم س�لیمان خم�یس/  للمھن�دس الماجس�تیرعلي تسجیل خطة البحث الخاصة لرسالة 

والمع��دل التراكم��ي النھ��ائي (ع��دد النق��اط  م۲۰۱٦ ین��ایردورة  الص��ناعیة وال��تحكمھندس��یة بقس��م ھندس��ة االلكترونی��ات العل��وم ال
 .ویحق لھ التسجیل ۳,۰۲والمتوسط ) 

 "تطویر حاكم تكراري ذكي ألنظمة التحكم الالخطیة "              -:في موضوع 

" Development of Intelligent Repetitive Controller for Nonlinear Control Systems" 

  -تحت إشراف :

 جامعة المنوفیة -أستاذ مساعد بقسم ھندسة االلكترونیات الصناعیة والتحكم بكلیة الھندسة اإللكترونیة د/ محمد حمدي محمد السید  ۱

 جامعة المنوفیة -سة اإللكترونیةمدرس بقسم ھندسة االلكترونیات الصناعیة والتحكم بكلیة الھند  د/ سامح عبد الحلیم محمد  ۲

 اطار في المذكور للمھندس البحث نقطة تسجیلم بالموافقة علي ۱۳/۱/۲۰۱۹وقد أوصي المجلس بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
 االتي السادة من كالً  واعتراض، والكلیة القسم مجلس لقرارات وطبقا البحثیة القسم خطة على بناءً  الكترونیات القوى تخصص
                                                                                                                                -: ذلك على ماسمائھ

 .فكیرین محمد/د.أ -۲                           محمود ابراھیم محمد/د.أ -۱                       
 

 تخصص اطار في المذكور للمھندس البحث نقطة تسجیلب جاء بتوصیة مجلس القسم لجنة بالموافقة علي ماتوصي ال -القـــرار :
 اسمائھم االتي السادة من كالً  واعتراض، والكلیة القسم مجلس لقرارات وطبقا البحثیة القسم خطة على بناءً  الكترونیات القوى

                                                                                                                         -: ذلك على
 .فكیرین محمد/د.أ -۲                           محمود ابراھیم محمد/د.أ -۱                       

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

الموافقة على د/ رئیس مجلس قسم ھندسة اإللكترونیات الصناعیة والتحكم بشان ۰) بخصوص الخطاب الوارد من السید أ٥-۳(
والمس�جل لدرج�ة مصطفى یوسف احمد س�الم الخاصة بالمھندس /  الماجستیرتشكیل لجنة الفحص و المناقشة  لرسالة 

 .   تخصص ھندسة اإللكترونیات الصناعیة والتحكم تیرالماجس

 " التحكم المتقدم في نظم الروافع الجسریة"                     في موضوع :  

" Advanced Control for Gantry Crane Systems” 
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-تشكیل لجنة الحكم و المناقشة من السادة:  

/ عب��د الغن��ى محم��د عب��د الغن��ى د۰أ ۱
 محمد

(خارجي)  حلوانجامعة  –كلیة الھندسة ب متفرغ أستاذ  

جامعة المنوفیة  –أستاذ متفرغ بقسم ھندسة اإللكترونیات الصناعیة و التحكم بكلیة الھندسة اإللكترونیة   بالل احمد ابو ظالم /أ.د ۲
) داخلي(  

جامعة المنوفیة  –یة الھندسة اإللكترونیة  بقسم ھندسة اإللكترونیات الصناعیة و التحكم بكل مساعدأستاذ  محمد حمدي محمد السیدد/  ۳
) مشرف(  

 الماجستیرم بالموافقة على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة ۱۳/۱/۲۰۱۹وقد أوصى المجلس بجلستھ المنعقدة بتاریخ  
.بنفس التشكیل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلیھ للمھندس المذكور  

للمھن�دس  الماجس�تیرتش�كیل لجن�ة الحك�م والمناقش�ة لرس�الة ب ج�اء بتوص�یة مجل�س القس�م ن�ة بالموافق�ة عل�ي م�اتوصي اللج -القـــرار :
 بنفس التشكیل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلیھ. المذكور

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

الطل�ب المق�دم  نھندسة اإللكترونیات الصناعیة وال�تحكم بش�أد/ رئیس مجلس قسم ۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ) ٥-٤(
اإللكترونی�ات الص�ناعیة بقس�م ھندس�ة  المقیدة لدرجة دكتور الفلس�فة ف�ي العل�وم الھندس�یة -من الطالبة/ دینا عادل محمد ابراھیم 

   م و ذلك نظراً لرعایة طفلھا.۲۰۱۸/۲۰۱۹م  بالموافقة على إیقاف قیدھا عن العام الجامعي ۲۰۱٦دورة أكتوبر  تحكموال

 علي إیقاف قید الطالبة المذكورة . بالموافقة م۱۳/۱/۲۰۱۹المنعقدة بتاریخ  بجلستھوقد أوصي المجلس 

 بإیقاف قید الطالبة المذكورة . القسمجاء بتوصیة مجلس  توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تق��اریر البش��ان  اإللكترونی��ات الص��ناعیة وال��تحكمد/ رئ��یس مجل��س قس��م ھندس��ة ۰) بخص�وص الخط��اب ال��وارد م��ن الس��ید أ٥-٥( 
  -والتي یطلبون فیھا الموافقة علي المد لعام آخر وھم: الماجستیرالمسجلین لدرجة السنویة للسادة المشرفین علي الطالب 

 م/ اسماعیل علي یوسف النجار                                   -۱

ریر وھ�و الم�د للطال�ب الم�ذكور م�ا ج�اء ب�التق بالموافق�ة عل�ي م۱۳/۱/۲۰۱۹المنعق�دة بت�اریخ  بجلستھ وقد أوصي المجل�س
 بعالیة عام آخر.

 بالمد للطالب المذكور بعالیة عام آخر. جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :

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

الطل�ب المق�دم  نھندسة اإللكترونیات الصناعیة وال�تحكم بش�أد/ رئیس مجلس قسم ۰بخصوص الخطاب الوارد من السید أ) ٥-٦(
 اإللكترونی�ات الص�ناعیة وال�تحكمبقس�م ھندس�ة الفرقة الثانیة  المقید بمرحلة الدبلوم -من الطالب/ محمد سامي ابراھیم البسیوني 

م و ۲۰۱۸/۲۰۱۹بالموافقة على قبول عذره عن دخول امتحان الفصل الدراسي األول عن العام الجامعي م  ۲۰۱۷دورة أكتوبر 
  ذلك نظراً لظروف مرض والدتھ.
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عل�ي قب�ول ع�ذر الطال�ب الم�ذكور بعالی�ة ع�ن دخ�ول  بالموافق�ة م۱۳/۱/۲۰۱۹المنعق�دة بت�اریخ  بجلس�تھوقد أوصي المجل�س 
 م وذلك نظرا لظروف مرض والدتھ.۲۰۱۸/۲۰۱۹الجامعي  امتحان الفصل الدراسي األول عن العام

بقب�ول ع�ذر الطال�ب الم�ذكور بعالی�ة ع�ن دخ�ول امتح�ان الفص�ل  جاء بتوص�یة مجل�س القس�م توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :
 م وذلك نظرا لظروف مرض والدتھ.۲۰۱۸/۲۰۱۹الدراسي األول عن العام الجامعي 

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

 الفیزیقا والریاضیات الھندسیة:موضوعات قسم : خامساً 
والمتض�من موافق�ة مجل�س  الفیزیق�ا والریاض�یات الھندس�یةد/ رئ�یس مجل�س قس�م ۰) بخصوص الخطاب الوارد من السید أ٥-۱(
ال��دكتور/ محم��د س��عید ش��مس بت��دریس م��ادة ( النب��ائط اإللكت��رو  بتكلی��ف الس��یدم ۱۳/۱/۲۰۱۹لقس��م بجلس��تھ المنعق��دة بت��اریخ ا

 )ةضوئی

) ب�دالً م�ن الس�ید ٤م لطالب تمھیدي دكت�وراه (فیزی�اء) وع�دد الس�اعات (۲۰۱۸/۲۰۱۹في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 نظراً لسفر سیادتھ إلي المملكة العربیة السعودیة.الدكتور/ طھ عبد المھیمن طھ وذلك 

 .جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :

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

والمتض�من موافق�ة مجل�س  الفیزیق�ا والریاض�یات الھندس�یةد/ رئ�یس مجل�س قس�م ۰وارد من السید أ) بخصوص الخطاب ال٥-۲(
م علي الطلب المقدم م�ن الس�ید المھن�دس/ محم�د ث�روت محم�د عطی�ة بص�رف س�لفة ۱۳/۱/۲۰۱۹القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ

س��نى للطال��ب تكمل��ة أبح��اث ال��دكتوراه الخاص��ة ب��ھ جنی��ھ) لت��دعیم بن��د التحالی��ل للعین��ات العلمی��ة المعملی��ة حت��ي یت ۷۰۰۰بمبل��ع (
 ).IF 2.324وخصوصاً أنھ قام بنشر بحث في مجلة علمیة عالمیة ذات معامل تأثیر (

 وعرض الموضوع علي مجلس الكلیة. جاء بتوصیة مجلس القسم توصي اللجنة بالموافقة علي ما -القـــرار :

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

والمتض�من موافق�ة مجل�س  الفیزیق�ا والریاض�یات الھندس�یةد/ رئ�یس مجل�س قس�م ۰) بخصوص الخطاب الوارد من السید أ٥-۳(
سالم محمد محمد البحی�ري بص�رف س�لفة م علي الطلب المقدم من السید المھندس/ ا۱۳/۱/۲۰۱۹القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ

جنی��ھ) لت��دعیم بن��د التحالی��ل للعین��ات العلمی��ة المعملی��ة حت��ي یتس��نى للطال��ب تكمل��ة أبح��اث الماجس��تیر الخاص��ة ب��ھ  ٤۰۰۰بمبل��ع (
 ).IF 1.18وخصوصاً أنھ قام بنشر بحث في مجلة علمیة عالمیة ذات معامل تأثیر (

 وعرض الموضوع علي مجلس الكلیة. جاء بتوصیة مجلس القسم ما توصي اللجنة بالموافقة علي -القـــرار :

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

لعلی�ا بالكلی�ات الت�ي موضوع مقترحات مجالس الكلیات في تسعیر الساعة المعتمدة لب�رامج الدراس�ات ا: سادساً 
 . تعمل وفق نظام الساعات المعتمدة

 م بالتسعیر طبقاً للجدول المعمول بھ في الجامعة.۱۳/۱/۲۰۱۹أوصي مجلس قسم ھندسة وعلوم الحاسبات بتاریخ  •
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م ب�أن یك�ون س�عر الس�اعة لبرن�امج ۱۳/۱/۲۰۱۹أوصي مجل�س قس�م ھندس�ة اإللكترونی�ات الص�ناعیة وال�تحكم بت�اریخ  •
) جنی��ھ ك��ذلك ٤٥۰ولبرن��امج ال��دكتوراه ( –) جنی��ھ ۳٥۰ولبرن��امج الماجس��تیر ( -) جنی��ھ۲٥۰راس��ات العلی��ا (دبل��وم الد

 یوصي مجلس القسم بتقدیم منح للدراسات العلیا للطالب المتفوقین.

 م بطلب ت�وفیر الالئح�ة المالی�ة للدراس�ات العلی�ا۱۳/۱/۲۰۱۹أوصي مجلس قسم الفیزیقا والریاضیات الھندسیة بتاریخ  •
 من مكتب السید أ.د/ وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث.

 لم یرد الینا رد من قسم ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة. •

) ۳۰۰ولبرن�امج الماجس�تیر ( -) جنی�ھ۲۰۰بأن یكون س�عر الس�اعة لبرن�امج دبل�وم الدراس�ات العلی�ا (توصي اللجنة  -القـــرار :
 . ویعرض الموضوع علي مجلس الكلیة التخاذ القرار المناسب ) جنیھ٤۰۰ه (ولبرنامج الدكتورا –جنیھ 

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

 ظھرا" الواحدة"وقد انتھي االجتماع في تمام الساعة 

                                                                                                                                                              
 وكیل الكلیة                                                                                            

 البحوثللدراسات العلیا و                                                                 

 للعرض على مجلس الكلية

  د/ سناء محمود الربیعي)۰(أ                                                              


