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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا " الجلسة العاشرة رقم ( )68عن شهر ٌونٌو 4863م 8
 إنه فً ٌوم األحد الموافق  4863/5/44م 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 /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

4

أ8د /منً محمد صبري شقٌر

عضوا

8

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

عضوا

4

د /محمد أبو زٌد البروانى

عضوا

6

د  /محمد عبد النبً محمد

عضوا

5

السٌدة /سماح منصور خلٌل

عضوا "كادر عام "

6

السٌدة /والء نور الدٌن البنا

سكرتٌر اللجنة

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

أوال  :المصـادقــات

المصادقة علً محضر الجلسة السابقة (التاسعة) المنعقدة بتارٌخ 4863/6/48م.

مانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /محمد عبد العزٌز أحمد الطوخً -درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

"االستخدام الكؾء لتقنٌات التشفٌر فً أنرمة االتصاالت اللسلكٌة البصرٌة "

“Efficient Implementation of Coding Techniques in Optical Wireless Communication
”Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأأن الموافقأة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندس  /علً إبراهٌم أحمد صٌام  -المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم
الهندسأأٌة بقسأأم هندسأأة االلكترونٌأأات واالتصأأاالت الكهربٌأأة دورة ٌنأأاٌر 4866م والمعأأدل التراكمأأً النهأأائً لمتوسأأط  5مأأواد
(  )8766وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع -:

" المراقبة اآلمنة للصحة باستخدام انترنت األشٌاء والحوسبة السحابٌة "

"" Secure Health Monitoring Using internet of Things and Cloud computing

تحت إشراؾ -:
6

أ.د/عاطؾ السٌد أبو العزم

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

4

أ.د/فتحً السٌد عبد السمٌع

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

8

د/نرمٌن عبد الوهاب حسن

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د/ؼادة محمد عبد الستار البنبى

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-8بخصأأوص الخطأأاب الأأوارد مأأن السأأٌد أ8د /رئأأٌس مجلأأس قسأأم هندسأأة اإللكترونٌأأات واالتصأأاالت الكهربٌأأة بشأأأن
الموافقأأة علأأً تسأأجٌل خطأأة البحأأث الخاصأأة لرسأأالة الماجسأأتٌر للمهنأأدس  /أشأأرؾ عبأأد د عبأأد البأأدٌع البنأأا  -المقٌأأد لدرجأأة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4864م والمعأدل التراكمأً النهأائً
لمتوسط  5مواد (  )4764وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع -:

" تقلٌل تأمٌرات اضمحلل اإلشارة والضوضاء فً نرام النقل البصري "

""Reduction of Signal Degradation and Noise Effects in optical Transmission System

تحت إشراؾ -:
6

د/احمد نبٌه ذكى راشد

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

4

د/محمد صلح طبور

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإلكترونٌة ،منوؾ 48964

Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952

Prof : Sanaa M.El-Rabaie

Email : Selrabie@yahoo.com
Mobile : 01112219492 - 01025309176

جــامعــة المـنوفـٌة
كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوؾ
مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
Menoufia University
Faculty of Electronic Engineering-Menouf
Vice Dean’s Office
Of Postgraduate Studies and Research

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأأن الموافقأة
علأً تسأأجٌل خطأة البحأأث الخاصأة لرسأأالة الماجسأتٌر للمهندسأة  /إسأأراء احمأد علأأى الرفأاعى  -المقٌأأدة لدرجأة الماجسأأتٌر فأأً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4865م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط  5مواد
(  )4796وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تحلٌل وتصمٌم هوائٌات االستشعار القابلة للتشكٌل "

"" Analysis and Design of Reconfigurable Sensing Antennas

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /صابر حلمً زٌن الدٌن

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

4

د /هند عبد العرٌم ملهط

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحأث الخاصأة لرسأالة الماجسأتٌر للمهندسأة  /منأً كأرٌم شأفٌق عبأد الملأ  -المقٌأدة لدرجأة الماجسأتٌر فأً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسأة االلكترونٌأات واالتصأاالت الكهربٌأة دورة أكتأوبر 4865م والمعأدل التراكمأً النهأائً لمتوسأط 5
مواد (  )8786وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تصمٌم المرشحات الرقمٌة باستخدام الطرق المملً لضبط األداء "
" " Digital Filters Design Using Optimization Techniques

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /عادل عبد المسٌح صلٌب

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

4

أ.د /سامً عبد المنعم الضلٌل

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

4

د /عادل شاكر الفٌشاوي

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.

( )68-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأان الطلأب
المقأأدم مأأن لجنأأة اإلشأأراؾ الخاصأأة بالمهنأأدس /باسأأم محمأأد علأأً الأأدوٌ  -المسأأجل لدرجأأة دكتأأور الفلسأأفة فأأً العلأأوم
الهندسٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" محاكاة قناة االتصال للجٌل الخامس من اتصاالت شبكات المحمول "
فً موضوع :
"" Channel Modeling for 5G Mobile Communication Networks
بالموافقة على إعادة نفس التشكٌل السابق للجنة االمتحان الشامل الخاصة بالطالب المذكور وذل لصعوبة انعقاد
اللجنة من قبل والتً صدر لها قرار التشكٌل فً 4863/4/48م من السادة-:
 6أ8د /هالة محمد عبد القادر

أستاذ بكلٌة هندسة شبرا (خارجً)

 4ا.د /عاطؾ السٌد أبو العزم

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

 8أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( مشرؾ)

 4ا.د /مجدي محمد كامل ٌوسؾ

أستاذ متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خارج القسم)

 6د /احمد نبٌه زكى راشد

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة على إعادة نفس التشكٌل السابق للجنة
االمتحان الشامل الخاصة بالطالب المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علأً ماجأاء بتوصأٌة مجلأس القسأم بإعأادة نفأس التشأكٌل السأابق للجنأة االمتحأان الشأامل
الخاصة بالطالب المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسأم هندسأة االلكترونٌأات واالتصأاالت الكهربٌأة بشأأن الطلأب
المقدم من السٌد األستاذ الدكتور /فتحً السٌد عبد السمٌع عن لجنة اإلشأراؾ علأً رسأالة الماجسأتٌر الخاصأة بالمهندسأة /هبأة
محمد أحمد محمد الدسوقً برفع اسم سٌادته من لجنة اإلشراؾ وذل ألسباب خاصة لتصبح لجنة اإلشراؾ كالتالً -:
 6د /سعٌد محمد عبد العاطً

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة على رفع اسم سٌادته من لجنة اإلشراؾ8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم برفع اسم سٌادته من لجنة اإلشراؾ8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ردا علأى كتابنأا
بشأأأن رفأأس السأأٌد األسأأتاذ الأأدكتور /عبأأد العزٌأأز إبأأراهٌم محمأأود التوقٌأأع علأأً النمأأوذج الخأأاص بالطالأأب /عبأأد الحمٌأأد محمأأد
عبأأد الحمٌأأد الشأألٌبى المسأأجل لدرجأأة الماجسأأتٌر بالقسأأم بعأأد رفأأع اسأأم السأأٌد األسأأتاذ الدكتور/السأأٌد محمأأود الربٌعأأً مأأن لجنأأة
اإلشراؾ.

وقأأد أوصأأً المجلأأس بجلسأأته المنعقأأدة بتأأارٌخ 4863/5/68م بمخاطبأأة الطالأأب رسأأمٌا لتحدٌأأد موقفأأه وإفأأادة القسأأم
بالنتٌجة التخاذ ما ٌلزم 8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـــرار  -:توصأً اللجنأة بالموافقأة علأى ماجأاء بتوصأٌة مجلأس القسأم بمخاطبأة الطالأب رسأمٌا لتحدٌأد موقفأه وإفأادة القسأم
بالنتٌجة التخاذ ما ٌلزم.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصأاالت الكهربٌأة بشأان التقأارٌر
النصؾ سأنوٌة للسأادة المشأرفٌن للطألب المسأجلٌن لدرجأة الأدكتوراه للعأام الجأامعً 4863/4866م أولهأم المهندسأة /فاطمأة
سامً سعٌد عبد د وآخرهم المهندس  /ولٌد فؤاد جابر الشافعً.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر 8

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر وأن ٌرفق من إدارة الدراسات العلٌأا صأورة مأن خطأة البحأث مأن واقأع ملأؾ

الطالب كضرورة لعمل التقرٌر النصؾ سنوي لٌتمكن السادة المشرفون من استكمال خطة البحث وتحدٌد نسبة اإلنجاز لكل طالب8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-68بخصأأوص الخطأأاب الأأوارد مأأن السأأٌد أ8د /رئأأٌس مجلأأس قسأأم هندسأأة اإللكترونٌأأات واالتصأأاالت الكهربٌأأة بشأأان
التقارٌر النصؾ سنوٌة للسادة المشرفٌن للطلب المسأجلٌن لدرجأة الماجسأتٌر للعأام الجأامعً 4863/4866م أولهأم المهنأدس/
محمد إبراهٌم سعفان و آخرهم المهندس  /محمود سعٌد الحلفاوي.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر 8

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر وأن ٌرفق من إدارة الدراسات العلٌأا صأورة مأن خطأة البحأث مأن واقأع ملأؾ

الطالب كضرورة لعمل التقرٌر النصؾ سنوي لٌتمكن السادة المشرفون من استكمال خطة البحث وتحدٌد نسبة اإلنجاز لكل طالب8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مالما :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )68-6بخصوص الخطاب الأوارد مأن السأٌد أ8د /رئأٌس مجلأس قسأم هندسأة وعلأوم الحاسأبات بشأأن الموافقأة علأً تسأجٌل
خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندس /بسام وصفً خمٌس محمد  -المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
بقسأأم هندسأأة وعلأأوم الحاسأأبات دورة ٌنأأاٌر 4866م والمعأأدل التراكمأأً النهأأائً لمتوسأأط نقأأاط  5مأأواد ( )4738وٌحأأق لأأه
التسجٌل.

فً موضوع -:

" خوارزمٌة تشفٌر خفٌفة جدٌدة لألجهزة ذات الموارد المحدودة"

" " A new Lightweight Cryptographic Algorithm for Constraint Resources Devices

تحت إشراؾ -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة.
 6أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره
4

د /محمد معوس إبراهٌم دسوقً

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالب المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئأٌس مجلأس قسأم هندسأة وعلأوم الحاسأبات بشأأن الموافقأة علأً تسأجٌل
خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة /مرفت محمأد مأدحت محمأد الهأواري -المقٌأدة لدرجأة الماجسأتٌر فأً العلأوم
الهندسٌة بقسم هندسة وعلوم الحاسبات دورة أكتوبر 4866م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط نقاط  5مواد ( )8764وٌحق
لها التسجٌل.

فً موضوع  " -:التنفٌذ المتوازي لخوارزم محاذاة السلسل المتعددة لحزم البٌانات الضخمة "
" " Parallel Implementation of MSA Algorithm for Large Scale Data Set

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /نبٌل عبد الواحد إسماعٌل

أستاذ متفرغ 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 4863/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للطالبة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالبة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-8بخصوص الخطاب الأوارد مأن السأٌد أ8د /رئأٌس مجلأس قسأم هندسأة وعلأوم الحاسأبات بشأأن الموافقأة علأً تسأجٌل
خطأأة البحأأث الخاصأأة لرسأأالة الماجسأأتٌر للمهنأأدس /مصأأطفً سأأامً عبأأد المجٌأأد عأأتلم -المقٌأأد لدرجأأة الماجسأأتٌر فأأً العلأأوم
الهندسٌة بقسم هندسة وعلوم الحاسبات دورة أكتوبر 4865م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط نقاط  5مأواد ( )4798وٌحأق
له التسجٌل.

فً موضوع -:

" تحسٌن تقنٌات الكشؾ عن السرطان باالعتماد علً تعلم اآللة "

" " Improving Cancer Detection Techniques Based on Machine Learning

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /نوال أحمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ 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 4863/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالب المذكور.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-4بخصوص الخطاب الأوارد مأن السأٌد أ8د /رئأٌس مجلأس قسأم هندسأة وعلأوم الحاسأبات بشأأن الموافقأة علأً تسأجٌل
خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندس /مصطفً محمد صلح محمد زٌن الأدٌن المقٌأد لدرجأة الماجسأتٌر فأً العلأوم
الهندسٌة بقسم هندسة وعلوم الحاسبات دورة أكتوبر 4864م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط نقاط  5مأواد ( )4796وٌحأق
له التسجٌل.

فً موضوع -:

" تولٌد أسئلة ملئمة للطالب فً األنرمة الذكٌة لتعلٌم قواعد اللؽة العربٌة "

" " Adaptive Question Generation in Intelligent Arabic Grammar Tutoring System

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره

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

4

د /محمد بدوي محمد بدوي

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة علً التسجٌل للطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للطالب المذكور.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان الطلب المقأدم مأن لجنأة
اإلشراؾ الخاصة بالمهندس /أحمد إبراهٌم أبو المكارم سلم -المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.

" تحسٌن األمان لتقنٌات تشفٌر الفٌدٌو "

فً موضوع :

"" Security Enhancement for Video Encryption Techniques
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د/عبد الحلٌم عبد النبً ذكري

أستاذ متفرغ بقسم اإللكترونٌات واالتصاالت بكلٌة الهندسة -جامعة عٌن شمس (خارجً)

 4ا.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد
عمٌره

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

 8أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أسأتاذ متفأرغ بقسأأم هندسأة االلكترونٌأات واالتصأأاالت الكهربٌأة بكلٌأة الهندسأأة اإللكترونٌأة -جامعأأة
المنوفٌة (مشرؾ)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلأس القسأم بتشأكٌل لجنأة الفحأص والمناقشأة للمهنأدس المأذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
( )68-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان الطلب المقدم من لجنأة
اإلشراؾ الخاصة بالمهندسة /مروه محمد علً شرؾ الدٌن -المسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" تحسٌن خوارزمٌات التحكم المتزامن للعملٌات "
فً موضوع :
"" Improvement of Transaction Concurrency Control Algorithms
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8دٌ /اسأأأأأأر مصأأأأأأطفً كمأأأأأأال
عبد المنعم عمر

أستاذ مساعد ورئٌس قسم علوم الحاسب -كلٌة الحاسبات – األكادٌمٌة البحرٌة فرع
القاهرة(خارجً)

 4ا.د /حاتم محمد سٌد أحمد

أستاذ ووكٌل كلٌة الحاسبات والمعلومات – جامعة المنوفٌة (ممتحن داخلً)

 8أ.د  /أٌمأأأن السأأأٌد أحمأأأد السأأأأٌد
عمٌره

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحأص والمناقشأة للمهندسأة المأذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان الطلب المقأدم مأن لجنأة
اإلشراؾ الخاصة بالمهندسة /منً صلح حافر قشقوش -المسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة.
فً موضوع :

" تورٌؾ التنوع المتعدد األبعاد لتأمٌن الحوسبة السحابٌة"

"" Multidimensional Diversity Employment for Cloud Computing Security
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /محمد رزق محمد رزق

أستاذ متفرغ (أستاذ مساعد) -كلٌة الهندسة– جامعة اإلسكندرٌة(خارجً)

 4ا.د /نوال أحمد الفٌشاوي

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

 8د /جمال محروس عطٌة

أسأأأتاذ مسأأأاعد بقسأأأم هندسأأأة وعلأأأوم الحاسأأأبات بكلٌأأأة الهندسأأأة اإللكترونٌأأأة – جامعأأأة المنوفٌأأأة
(مشرؾ).

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحأص والمناقشأة للمهندسأة المأذكورة
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
( )68-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الطلب المقدم من الطالأب
 /محمد فؤاد عبد النبً الشوره – المقٌد بالفرقة المانٌة دبلوم هندسة وعلوم الحاسبات وذل بشأأن تأجٌأل امتحأان مأادة (شأبكات
الحاسبات) لهذا العام 4863م وذل نررا لرروؾ طارئة و خاصة لٌتمكن من دخول االمتحان فً عام 4869م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/68م بالموافقة على تأجٌل امتحان مادة (شبكات الحاسبات) للطالب المذكور.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بتأجٌل امتحان مادة (شبكات الحاسبات) للطالب المذكور.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رابعا:

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئأٌس مجلأس قسأم هندسأة اإللكترونٌأات الصأناعٌة والأتحكم بشأأن الموافقأة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندس  /طارق رجب أمٌن خلٌفة -المقٌد لدرجة دكتور الفلسأفة فأً العلأوم
الهندسأأٌة بقسأأم هندسأأة االلكترونٌأأات الصأأناعٌة والأأتحكم دورة أكتأأوبر 4865م والمعأأدل التراكمأأً النهأأائً لمتوسأأط  5مأأواد
(  )8756وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع -:

" تطوٌر حاكمات ؼٌمٌة من النوع  2-لنرم التحكم الشبكٌة اللخطٌة "

" Development of Type-2 Fuzzy Controllers for Nonlinear Networked Control
"Systems

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /محمد عبد العرٌم البردٌنى

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

4

د /محمد أبو زٌد البروانى

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

8

د /احمد محمد النجار

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

4

د /عصام عبد العلٌم جمعة

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/ 44م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئأٌس مجلأس قسأم هندسأة اإللكترونٌأات الصأناعٌة والأتحكم بشأأن الموافقأة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندسة  /إسلم محمد السٌد شاهٌن -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فأً العلأوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة أكتوبر 4865م والمعدل التراكمً النهائً (عأدد النقأاط والمتوسأط)
لمجموع نقاط  5مواد (  )479وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" اكتشاؾ األعطال فً منرومات الطاقة الشمسٌة الفوتوفولتٌة "
"" Fault Detection of Solar Photovoltaic Energy Systems

تحت إشراؾ -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
 6أ.د /عبد العرٌم صبٌح إبراهٌم
4

د/عصام نبٌل احمد عبد العزٌز

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/44م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )68-8بخصوص الخطاب الوارد مأن السأٌد أ8د /رئأٌس مجلأس قسأم هندسأة اإللكترونٌأات الصأناعٌة والأتحكم بشأان الطلأب
المقأأدم مأأن لجنأأة اإلشأأراؾ الخاصأأة بالمهنأأدس /كامأأل سأأمٌر جأأرجس كامأأل  -المسأأجل لدرجأأة الماجسأأتٌر فأأً العلأأوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

"تطوٌر الخوارزمٌات الكفؤة لمطٌاؾ أشعة جاما"

" "The Development of Efficient Algorithms for Gamma Ray Spectrometry
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /محمد السعٌد نور

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة -جامعة طنطا (خارجً)

 4ا.د /امبابً إسماعٌل محمود

رئٌس مركز البحوث النووٌة – هٌئة الطاقة الذرٌة (مشرؾ)

 8أ.د /بلل أحمد أبو رلم

أسأأتاذ متفأأرغ بقسأأم هندسأأة االلكترونٌأأات الصأأناعٌة والأأتحكم بكلٌأأة الهندسأأة اإللكترونٌأأة -جامعأأة
المنوفٌة (مشرؾ)

 4د /محمد أبو زٌد البروانى

أسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم هندسأأة االلكترونٌأأات الصأأناعٌة والأأتحكم بكلٌأأة الهندسأأة اإللكترونٌأأة -جامعأأة
المنوفٌة (داخلً)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/44م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلأس القسأم بتشأكٌل لجنأة الفحأص والمناقشأة للمهنأدس المأذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق االشاره إلٌه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )68-4بخصأوص الخطأأاب الأأوارد مأأن السأأٌد أ8د /رئأأٌس مجلأأس قسأم هندسأأة اإللكترونٌأأات الصأأناعٌة والأأتحكم بشأأأن الطلأأب
المقدم من الطالب /محمد نوح عطٌة نوح – المقٌد لدرجة الماجستٌر فأً العلأوم الهندسأٌة بقسأم هندسأة اإللكترونٌأات الصأناعٌة
والأأتحكم دورة أكتأأوبر 4866م بالموافقأأة علأأى إٌقأأاؾ قٌأأده عأأام رابأأع للعأأام الجأأامعً 4863/4866م و ذل أ نرأأرا للرأأروؾ
الصحٌة لوالدته ورعاٌتها.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/44م بالموافقة علً إٌقاؾ قٌد الطالب المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ماجاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاؾ قٌد الطالب المذكور عام رابع.

سادسا:

موضوعات منرمة للعمل بالدراسات العلٌا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )68-6بخصوص النرر فً قواعد وضوابط قبول األعذار المرضٌة المقدمة من طلبة الدراسات العلٌا عن عدم دخول
امتحان مادة أو أكمر حٌث تم عرس الموضوع على لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ 4863/6/48م
و اقترحت اللجنة بأن تقبل األعذار المرضٌة فقط المرفق بها تقرٌر طبً من مستشفً حكومٌة على أن ٌقوم الطالب بسداد
مبلػ (688جنٌه) مائه جنٌة عن كل مادة ٌتقدم الطالب لقبول عذره عن عدم دخول االمتحان وٌرفع الموضوع لمجلس

الكلٌة لوضع القواعد والضوابط المالٌة واإلدارٌة وبما ٌتماشى مع القواعد المعمول بها فً هذا الشأن.
وبعرس الموضوع على مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4863/5/8م أوصً المجلس بالموافقة على رأي لجنة
الدراسات العلٌا دون وضع الضوابط المالٌة واإلدارٌة وبما ٌتماشى مع القواعد المعمول بها فً هذا الشأن.
القـــرار ٌ -:رفع الموضوع لمجلس الكلٌة لوضع القواعد والضوابط المالٌة واإلدارٌة وبما ٌتماشى مع القواعد المعمول

بها فً هذا الشأن.
-------------------------------------------------"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة المانٌة عشر رهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث
للعرض على مجلس الكلية

(أ8د /سناء محمود الربٌعً)

(المحضر فً أحد عشر صفحة)
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