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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا " الجلسة الحادٌة عشر رقم ( )66عن شهر ٌولٌو 4863م 8
 إنه فً ٌوم األحد الموافق  4863/6/44م وفً تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌابرئاسة السٌد األستاذ الدكتور /سناء محمود الربٌعً وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها وبحضور كل
من السادة األعضاء -:
6

أ8د /منً محمد صبري شقٌر

عضوا

4

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

عضوا

8

د /محمد أبو زٌد البروانى

عضوا

4

السٌدة /سماح منصور خلٌل

عضوا "كادر عام "

6

السٌدة /والء نور الدٌن البنا

سكرتٌر اللجنة

واعتذر عن عدم الحضور
6

أ8د /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

4

د /محمد عبد النبً محمد

عضوا

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

أوال  :المصـادقــات
المصادقة علً محضر الجلسة السابقة (العاشرة) المنعقدة بتارٌخ 4863/5/44م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )66-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /هٌام عبد المرضً عبد الحمٌد عبد النبً -درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"إرسال الصور علً قنوات االتصال مع التحقق من محتواها "

”“Image Transmission Over communication Channel with Confidence Guarantee
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/6/66م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )66-4بخصوووص الخطوواب الوووارد موون السووٌد أ8د /رئووٌس مجلووس قسووم هندسووة اإللكترونٌووات واالتصوواالت الكهربٌووة بشووأن
الموافقووة علووً تسووجٌل خطووة البحووث الخاصووة لرسووالة الماجسووتٌر للمهنوودس  /عموورو سووعد الوودٌن السووٌد شووعبان  -المقٌوود لدرجووة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4865م والمعودل التراكموً النهوائً
لمتوسط  5مواد (  )4654وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع -:

" التصوٌر الطبقً والحجمً لألجسام الحٌوٌة "
""Tomoghraphic Imaging of Biological Objects

تحت إشراف -:
6

أ.د /عبووود العزٌوووز إبوووراهٌم محموووود
حسنٌن

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) بقسم هندسوة االلكترونٌوات واالتصواالت الكهربٌوة بكلٌوة الهندسوة اإللكترونٌوة -جامعوة
المنوفٌة

4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/6/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )66-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطوة البحوث الخاصوة لرسوالة الماجسوتٌر للمهندسوة  /رانٌوا عنتور الطٌوب أبوو العول  -المقٌودة لدرجوة الماجسوتٌر فوً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4866م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط  5مواد
(  )8646وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" اإلرسال والتعرف علً التعدٌل المبهم فً وجود معوقات قناة االتصال البصرٌة "

" Blind Modulation Transmission and Recognition with Optical Channel
"impairments

تحت إشراف -:
6

أ.د /حسام الدٌن حسٌن أحمد

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ بقسم الهندسة الكهربٌة – كلٌة الهندسة -جامعة اإلسكندرٌة
 4أ.د /حسام محمد حسان شلبً
8

د /أحمد السٌد عبد الحلٌم فرغل

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/6/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )66-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصواالت الكهربٌوة بشوان الطلوب

المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /صفً الدٌن نصر محمد عبد النبً -المسجل لدرجة الماجسوتٌر فوً العلووم
الهندسٌة.

" تحسٌن أداء الشبكات اللسلكٌة البصرٌة التعاونٌة "

فً موضوع :

"" Performance Enhancement of Sharing Optical Wireless Networks
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
6

أ8د /مصطفً حسٌن علً

أستاذ باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا باإلسكندرٌة (خارجً)

4

ا.د /معوض إبراهٌم معوض

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

8

أ.د/عبد الناصر عبد الجواد محمد

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( مشرف)

4

ا.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/6/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقوة علوً موا جواء بتوصوٌة مجلوس القسوم بتشوكٌل لجنوة الفحوص والمناقشوة للمهنودس الموذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )66-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصواالت الكهربٌوة بشوان الطلوب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /محمد سامً سعٌد عرفة -المعٌد بالقسم والمسوجل لدرجوة الماجسوتٌر فوً
العلوم الهندسٌة.

" تحسٌن أداء تقنٌات التعدٌل الحٌزي"

فً موضوع :

"" Performance Enhancement of Spatial Modulation Technique
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
6

أ8د /شرٌف السٌد كشك

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة المنصورة (خارجً)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

8

ا.د /معوض إبراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/6/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
القـــرار  -:توصوً اللجنوة بالموافقوة علوً موا جواء بتوصوٌة مجلوس القسوم تشوكٌل لجنوة الفحوص والمناقشوة للمهنودس الموذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )66-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشوان الطلوب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس  /عصام عبد اللطٌف عبد الحمٌود عثموان -المسوجل لدرجوة دكتوور الفلسوفة
فً العلوم الهندسٌة.

" نظام كفء للتعرف علً الوجوه اعتمادا علً التعلم العمٌق "

فً موضوع :

"Efficient Face Recognition Model Based on Deep Learning
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
6

أ8د /مصطفً حسٌن علً

أستاذ باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا باإلسكندرٌة (خارجً)

4

ا.د /محمد إبراهٌم حسنٌن

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-جامعة المنوفٌة ( من
خارج القسم)

8

أ.د /معوض إبراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-جامعة المنوفٌة ( من
داخل القسم)

4

ا.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

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

6

د /هند عبد العظٌم ملهط

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-جامعة المنوفٌة (من
داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/6/66م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسوم بتشوكٌل لجنوة امتحوان شوامل للمهنودس الموذكور بونفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
( )66-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌوة بشوأن الطلوب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالبة /هاجر إبراهٌم عبد الكرٌم خلٌول بالموافقوة علوى تيٌٌور عنووان
الرسالة.

من -:

"تحلٌل أداء نظم التعدٌل البصري"
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
” "Performance Analysis of Optical Modulation Systems
" تحلٌل صور قاع العٌن البصرٌة"

إلى -:

“ " Analysis of Optical Funds Images

تحت إشراف -:
6

أ.د /عبد الناصر عبد الجواد محمد

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

4

د  /أسامه فوزي زهران

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

وقد أوصى المجلس بجلسوته المنعقودة بتوارٌخ 4863/6/66م بالموافقوة علوى تيٌٌور عنووان الرسوالة و ٌعتبور هوذا التيٌٌور
تيٌٌرا جوهرٌا.
القــووـرار  -:توصووً اللجنووة بالموافقووة علووً مووا جوواء بتوصووٌة مجلووس القسووم بتيٌٌوور عنوووان الرسووالة و ٌعتبوور هووذا التيٌٌوور تيٌٌوورا
جوهرٌا.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )66-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسوة االلكترونٌوات واالتصواالت الكهربٌوة بشوأن الطلوب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالوب /محمود عبود الورحٌم محمود عبود الورحٌم بالموافقوة علوى تيٌٌور
عنوان الرسالة.

"تقلٌل التداخل فً النظم اللسلكٌة باستخدام فصل اإلشارات"

من -:

” "Interference Reduction in Wireless Systems Using Signal Separation
إلى -:

" استخدام المرشحات الرقمٌة التكٌفٌة فً نظم البصمات الحٌوٌة القابلة لإللياء"

“ " Utilization of Digital and Adaptive Filters in Cancelable Biometric Systems

تحت إشراف -:
6

د  /أسامه فوزي زهران

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

وقد أوصى المجلس بجلسوته المنعقودة بتوارٌخ 4863/6/66م بالموافقوة علوى تيٌٌور عنووان الرسوالة و ٌعتبور هوذا التيٌٌور
تيٌٌرا جوهرٌا.
القــووـرار  -:توصووً اللجنووة بالموافقووة علووً مووا جوواء بتوصووٌة مجلووس القسووم بتيٌٌوور عنوووان الرسووالة و ٌعتبوور هووذا التيٌٌوور تيٌٌورا
جوهرٌا.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )66-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلوس قسوم هندسوة اإللكترونٌوات واالتصواالت الكهربٌوة بشوأن الطلوب
المقدم من الطالبة  /مروة اللٌثً محجوب مودكور  -المقٌودة بتمهٌودي دكتووراه بقسوم هندسوة االلكترونٌوات واالتصواالت الكهربٌوة
دورة أكتوبر 4864م بالموافقة على إٌقاف قٌدها بالدراسات العلٌا للعام الجامعً 4863/4866م وذلك نظرا لرعاٌة طفلها.
وقووود أوصوووً المجلوووس بجلسوووته المنعقووودة بتوووارٌخ 4863/6/66م بالموافقوووة علوووً إٌقووواف قٌووود الطالبوووة الموووذكورة لمووودة
(عام ثان ) طبقا للوائح و القواعد المعمول بها.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف قٌد الطالبة المذكورة لمدة (عام ثان ).

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

( )66-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسوة اإللكترونٌوات واالتصواالت الكهربٌوة بشوأن الطلوب
المقدم مون الطالوب  /مٌنوا وجٌوه لمعوً حنوا  -المقٌود بتمهٌودي ماجسوتٌر بقسوم هندسوة االلكترونٌوات واالتصواالت الكهربٌوة دورة
أكتوبر 4866م بالموافقة على إٌقاف قٌده بالدراسات العلٌا للعام الجامعً 4863/4866م وذلوك نظورا لظوروف مورض ورعاٌوة
والدته.
وقد أوصً المجلس بجلسوته المنعقودة بتوارٌخ 4863/6/66م بالموافقوة علوً إٌقواف قٌود الطالوب الموذكور لمودة (عوام أول)
طبقا للوائح و القواعد المعمول بها.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف قٌد الطالب المذكور لمدة (عام أول).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )66-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسوة اإللكترونٌوات واالتصواالت الكهربٌوة بشوأن الطلوب
المقدم من الطالب  /حسن عٌد حسون بنودق  -المقٌود بتمهٌودي ماجسوتٌر بقسوم هندسوة االلكترونٌوات واالتصواالت الكهربٌوة دورة
أكتوبر 4866م بالموافقة على إلياء قٌده بالدراسات العلٌا للعام الجامعً 4863/4866م وذلك نظورا لعودم رغبتوه فوً اسوتكمال
الدراسة.
وقد أوصً المجلوس بجلسوته المنعقودة بتوارٌخ 4863/6/66م بالموافقوة علوً إليواء قٌود الطالوب الموذكور وذلوك نظورا لعودم
رغبته فً استكمال الدراسة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلياء قٌد الطالب المذكور وذلك نظورا لعودم رغبتوه فوً
استكمال الدراسة.

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

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات

( )66-6بخصوص الخطاب الووارد مون السوٌد أ8د /رئوٌس مجلوس قسوم هندسوة وعلووم الحاسوبات بشوأن الموافقوة علوً تسوجٌل
خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة /أمانً سمٌر صابر حسن  -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسوٌة
بقسووم هندسووة وعلوووم الحاسووبات دورة ٌنوواٌر 4866م والمعوودل التراكمووً النهووائً لمتوسووط نقوواط  5مووواد ( )8664وٌحووق له وا
التسجٌل.

فً موضوع -:

" تحلٌل االعتمادٌة وتحسٌنها لنظام الحماٌة للمفاعل النووي"

" " Reliability Analysis and Improvement for the Nuclear Reactor Protection System

تحت إشراف -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ متفرغ بقسم المفاعلت – هٌئة الطاقة الذرٌة
 6أ.د /محمد كمال شعت
4

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

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

8

د /مروة أحمد شومان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /هناء أبو العنٌن تركً

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/6/68م بالموافقة علً التسجٌل للطالبة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالبة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )66-4بخصووص الخطوواب الووارد موون السووٌد أ8د /رئوٌس مجلووس قسووم هندسوة وعلوووم الحاسووبات بشوان الطلووب المقوودم موون
السٌد أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌوره المشورف الرئٌسوً علوً الطالبوة  /عاٌودة أبوو السوعود نصور -المسوجلة لدرجوة
دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.
فً موضوع :

" تحسٌن أداء الحوسبة الحسابٌة من خلل إدارة اآلالت االفتراضٌة "

"" Enhancing Cloud Computing Performance Via Virtual Machines Management
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
6

أ8د /نوال أحمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة –جامعة المنوفٌة (من داخل القسم)

4

ا.د /حاتم محمد سٌد أحمد

أستاذ بكلٌة الحاسبات والمعلومات – جامعة المنوفٌة (خارجً)

8

أ.د /منً محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة-جامعة المنوفٌة ( من خارج
القسم)

4

ا.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

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

6

أ.د /رمضووووووان عبوووووود المجٌوووووود محموووووود
الشنوانى

أستاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خارج القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/6/68م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة امتحوان شوامل للمهندسوة الموذكورة بونفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
رابعا:

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( )66-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئوٌس مجلوس قسوم هندسوة اإللكترونٌوات الصوناعٌة والوتحكم بشوأن الموافقوة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندس  /محمد طوارق عبود السومٌع جواد ه -المقٌود لدرجوة دكتوور الفلسوفة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فوً العلووم الهندسووٌة بقسوم هندسووة االلكترونٌوات الصووناعٌة والوتحكم دورة أكتوووبر 4865م والمعودل التراكمووً الجزئوً لمتوسووط
أعلً أربعة مواد (  )866وٌحق له التسجٌل وٌستكمل.

فً موضوع -:

" توصٌف فعال وتصنٌف للوسائط بالموجات فوق الصوتٌة والصوتٌات الضوئٌة "

Efficient Media Characterization and Classification with Ultrasound and Photo"Acoustics

تحت إشراف -:
6

أ.د /عبد الناصر عبد الجواد محمد

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

4

أ.د/عووووولء عبووووود الفتووووواح سووووولٌمان
حفناوى

أستاذ باحث بقسم الحاسبات والنظم -معهد بحوث اإللكترونٌات

8

د /سمٌر محمد ٌوسف بدوي

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

4

د /غادة محمد عبد الستار البنبى

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/6/ 66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )66- 4بخصوص الخطاب الووارد مون السوٌد أ8د /رئوٌس مجلوس قسوم هندسوة اإللكترونٌوات الصوناعٌة والوتحكم بشوأن الطلوب
المقدم من أ.د  /محمد إبراهٌم محمود -المشورف الرئٌسوً علوً رسوالة الودكتوراه الخاصوة بالمهنودس /حسوام حسون عموار بشوأن
تعدٌل لجنة اإلشراف والذي ٌطلب فٌه إضافة الدكتور /رأفت السٌد شلبً – المدرس بالقسم وحذف إشراف الودكتور /أحمود طواهر
أزار األستاذ المساعد بكلٌة الحاسبات والمعلومات جامعة بنها وذلك ألسباب خاصة.

وقوود أوصووً المجلووس بجلسووته المنعقوودة بتووارٌخ 4863/6/66م بمخاطبووة السووٌد أ.د  /وكٌوول الكلٌووة للدراسووات العلٌووا
والبحوث لمعرفة مدي قانونٌة التيٌٌر.
القـــرار  -:توصً اللجنة بتقدٌم ( اعتذار رسمً من السٌد أ.د /أحمد طواهر أزار عون اإلشوراف علوً رسوالة الودكتوراه الخاصوة بالطالوب
– موافقة السٌد د /رأفت السٌد شلبً على اإلضافة إلً لجنة اإلشراف) وكلهما مرفق مع الطلب المقدم من السٌد أ.د /محمد إبراهٌم محمود
المشرف الرئٌسً وٌعرض الموضوع على مجلس القسم فً جلسته القادمة ( شهر أغسطس ) تمهٌدا للعورض علوً لجنوة الدراسوات العلٌوا
القادمة ( شهر أغسطس ) مرفقا به المستندات السابق اإلشارة إلٌها.

) )66- 8بخصوص الخطاب الووارد مون السوٌد أ8د /رئوٌس مجلوس قسوم هندسوة اإللكترونٌوات الصوناعٌة والوتحكم بشوأن الطلوب
المقوودم موون الطالبووة  /أموول إبووراهٌم السووٌد محموود الجووزار  -المسووجلة لدرجووة الماجسووتٌر فووً العلوووم الهندسووٌة بقسووم هندسووة
االلكترونٌووات الصووناعٌة والووتحكم دورة أكتوووبر 4864م بالموافقووة علووى إٌقوواف تسووجٌلها عوون العووام الجووامعً 4863/4866م
وذلك نظرا لرعاٌة طفلها.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/6/66م بالموافقة علً إٌقاف تسجٌل الطالبة المذكورة.

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

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

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث
للعرض على مجلس الكلية

(أ8د /سناء محمود الربٌعً)
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