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محضر اجتماع "لجنة الدراسات العلٌا " الجلسة العاشرة رقم ( )68عن شهر ٌونٌو 4869م 8
 إنه فً ٌوم األحد الموافق  4869/5/ 63م وفً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراساتالعلٌا برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /سناء محمود الربٌعً وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها
وبحضور كلا 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

أ.د /محمد حمدي محمد السٌد

عضوا

6

د /ناصر عبد الفضٌل عبدالحمٌد

عضوا

5

السٌد /صلح محمد ٌونس

6

السٌد /عبد الحمٌد عبد الباري عبد الحمٌد

عضوا "كادر عام "
سكرتٌر اللجنة

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

أوال  :المصـادقــات

المصادقة علً محضر الجلسة السابقة (التاسعة) المنعقدة بتارٌخ 4869/6/69م.

ثانٌا  :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  /أحمد رفعت ٌعقوب الحلو– درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع " -:نمذجة وتحلٌل اداء التقسٌم الزمنى التعددي والتهجٌن مع اقصى تقسٌم تعددي لألطوال
الموجٌة لمختلف تقنٌات النقل ألنواع الوصلت البصرٌة المختلفة "
“Modeling and Performance Analysis of Hybrid OTDM/DWDM with Different
”Optical Transmission Techniques and Types of Fiber Links
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م 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 ما جاء 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 بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الدكتوراه للمهندسة  /فاطمة محمد غمري محمد غمري -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4863م والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط
أعلً أربعة مواد (  )8,4وٌحق لها التسجٌل وتستكمل.

فً موضوع -:

" الكشف الكفء للتغٌرات الغٌر طبٌعٌة فً الصور الرقمٌة "

" " Efficient Detection of Abnormal Changes in Digital Images

تحت إشراف -:
6

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

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  /عادل شاكر الفٌشاوي

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

4

د  /غادة محمد عبد الستار البنً

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القرار-:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة.

-------------------------------------------------------------------------------------( )68-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة لرسالة الماجستٌر للمهندس  /إسلم أسامه عبده سٌد أحمد -المقٌد لدرجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4866م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة
مواد (  )4,4وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع -:

" تقنٌة النمط اإلشعاعً الهجٌن لشبكات الجٌل الخامس اللسلكٌة "

" "Hybrid Beamforming Technique for 5G Wireless Networks

تحت إشراف -:
6

أ.د /سامً عبدالمنعم الضلٌل

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

4

د /محمد رٌحان إمام الملٌجً

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

القرار-:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندس المذكور.

-------------------------------------------------------------------------------------( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان الطلب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /محمد ربٌع عامر الشرٌف– المسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة.

فً موضوع  " :تخصٌص الموارد فً نظام االتصال من هاتف خلوي إلً آخر فً شبكات الجٌل الخامس "
" " Resource Allocation for Device-to-Device Communications in 5G
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /هشام فتحً علً

أستاذ بكلٌة الهندسة–جامعة المنٌا (خارجً)

 4أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستتتاذ بقستتم هندستتتة االلكترونٌتتات واالتصتتتاالت الكهربٌتتة بكلٌتتتة الهندستتة اإللكترونٌتتتة -جامعتتة المنوفٌتتتة

 8أ.د /معوض ابراهٌم معوض

(داخلً)
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌتة -جامعتة المنوفٌتة

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشتان الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /محمد بستٌونً أبتو العتزم محمتد– المستجل لدرجتة الماجستتٌر فتً العلتوم
الهندسٌة.

فً موضوع  " :تعظٌم أداء مكبرات أشباه الموصلت الضوئٌة فً شبكات االتصاالت البصرٌة المتقدمة "
" Performance Maximization of Semiconductor optical Amplifiers in Advanced
" Optical Communication Networks
بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
 6أ8د /أحمد شعبان سمره

أستاذ بكلٌة الهندسة –جامعة المنصورة (خارجً)

 4أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندستة اإللكترونٌتة -جامعتة المنوفٌتة

(داخلً)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8

د /عبد الناصر عبد الجواد محمد

أستتتتتاذ بقستتتتم هندستتتتة االلكترونٌتتتتات واالتصتتتتاالت الكهربٌـــــتتتتـة بكلٌتتتتة الهندستتتتة اإللكترونٌتتتتة -جامعتتتتة
المنوفٌة(مشرف)

4

د /أحمد نبٌه زكً راشد

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

(مشرف)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

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

( )68-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشتان الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصتة بالمهندستة /أستماء أحمتد ستعٌد محمتد راضتً -المستجلة لدرجتة دكتتور الفلستفة فتً
العلوم الهندسٌة.

فً موضوع  " :بروتوكوالت مقترحة للتوجٌه فً االتصال من آلة إلً آلة فً شبكات االستشعار اللسلكٌة "
"" Proposed Routing Protocols in M2M for WSN
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
 6أ8د /أحمد السٌد العربً المهدي

استاذ بكلٌة الهندسة – الجامعة األلمانٌة (خارجً)

 4أ.د /معوض ابراهٌم معوض

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

 8أ.د /منً محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرف)

 4أ.د /رمضان عبد الحمٌد الشنوانً

أستاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة ( من خارج القسم)

 6د /أحمد نبٌه زكً راشد

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة المذكورة بتنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشتان الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة /هبه جابر محمد عبد اللطٌف -المسجل لدرجتة دكتتور الفلستفة فتً العلتوم
الهندسٌة.
فً موضوع :

" الضغط الكسري للصور اعتمادا علً نظرٌة المخططات "
" " Fractal Images Compression Based on Graph Theory
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:

 6أ8د /علء عبد الفتاح حفناوي

أستاذ بمعهد بحوث اإللكترونٌات -بالدقً (خارجً)

 4أ.د /عبد الناصر عبد الجواد محمد

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (من داخل القسم)

 8أ.د /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرف)

 4أ.د /محمد حمدي محمد السٌد

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (من خارج القسم)

 6د /هند عبد العظٌم ملهط

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندستة االلكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة /أمٌرة عبد المنعم محمود علتً بالموافقتة علتى تغٌٌتر عنتوان
الرسالة.

"تخفٌض التشوهات والتقسٌم الكفء لصور الموجات فوق الصوتٌة"

من -:

” "Efficient Degradation Reduction and Segmentation of Ultrasonic Images
"تخفٌض التشوهات والتقسٌم الكفء للصور الطبٌة"

إلى -:

“ " Efficient Degradation Reduction and Segmentation of Medical Images

تحت إشراف -:

6

أ.د /طه السٌد طه

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

4

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

8

د /عادل شاكر الفٌشاوي

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

4

د /أسامه فوزي زهران

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

وقد أوصى المجلس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ 4869/5/65م بالموافقتة علتى تغٌٌتر عنتوان الرستالة و ٌعتبتر هتذا التغٌٌتر
تغٌراا غٌر جوهرٌاا.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتغٌٌر عنوان الرسالة و ٌعتبر هذا التغٌٌر تغٌراا غٌر جوهرٌاا.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قستم هندستة االلكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من السٌد أ.د /معوض ابراهٌم معوض  -عن لجنة اإلشراف علً رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس /خلٌل فتتح خلٌتل
بإضافة اسم أ.د  /طه السٌد طه – األستاذ المتفرغ بالقسم إلً لجنة اإلشراف وذلك نظترا لحاجتة موضتوع البحتث إلتً مجهوداتته
لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً -:
6

أ.د /طه السٌد طه

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

4

أ.د/معوض ابراهٌم معوض

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

8

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة على إضافة سٌادته علً لجنة اإلشراف وذلتك نظترا
لحاجة موضوع البحث إلً مجهودات سٌادته8
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب إضافة سٌادته علً لجنة اإلشراف وذلتك نظترا لحاجتة موضتوع
البحث إلً مجهودات سٌادته8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندستة اإللكترونٌتات واالتصتاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقدم من الطالب /عبد الحمٌد محمد سٌد احمد عبد الحمٌد– المدرس المساعد بالقسم والمقٌد لدرجتة دكتتور الفلستفة فتً العلتوم
الهندسٌة بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر4865م بالموافقتة علتى إٌقتاف قٌتده (عتام اول)عتن العتام
الجامعً 4869/4863م و ذلك نظراا لحصوله على منحة دراسٌة للحصول على الدكتوراه من فرنسا.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقتة علتً إٌقتاف قٌتد الطالتب المتذكور لمتدة عتام أول طبقتا ا
للوائح والقواعد المعمول بها.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف قٌد الطالب المذكور لمدة عام أول.
( )68-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌتة بشتأن الطلتب
المقتتدم متتن الطالتتب /ستتعٌد عبتتد الحمٌتتد الستتٌد ابتتو خضتترة – المتتدرس المستتاعد بالقستتم والمقٌتتد بتمهٌتتدي دكتتتوراه دورة أكتتتوبر
 4863م بالموافقة على قبول عذره عن دخول امتحان مادة ( الطترق العددٌتة المتقدمتة للهوائٌتات والموجتات المتناهٌتة القصتر)
الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 4869/4863م و ذلك نظراا لظروف مرض والدته.
وقتتد أوصتتً المجلتتس بجلستتته المنعقتتدة بتتتارٌخ 4869/5/65م بالموافقتتة علتتً قبتتول عتتذر الطالتتب المتتذكور بعالٌتتة عتتن دختتول
امتحتتتان متتتادة ( الطتتترق العددٌتتتة المتقدمتتتة لله وائٌتتتات والموجتتتات المتناهٌتتتة القصتتتر) الفصتتتل الدراستتتً الثتتتانً للعتتتام الجتتتامعً
4869/4863م و ذلك نظراا لظروف مرض والدته.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جتاء بتوصتٌة مجلتس القستم ب قبتول عتذر الطالتب المتذكور بعالٌتة عتن دختول امتحتان متادة
( الطرق العددٌة المتقد مة للهوائٌات والموجات المتناهٌة القصر) الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 4869/4863م و ذلك نظراا لظروف
مرض والدته.

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

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /عاٌده أبو السعود عبد نصر– درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.

فً موضوع-:

" تحسٌن أداء الحوسبة السحابٌة من خلل إدارة اآلالت االفتراضٌة"

”“Enhancement Cloud Computing performance Via Virtual Machines Management
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.

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

( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشتان الطلتب المقتدم متن لجنتة
اإلشراف الخاصة بالمهندسٌ /وسف محمد منٌر البرعً  -المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.
فً موضوع :

" إطار عمل جدٌد لتحسٌن معالجة البٌانات الضخمة لخدمات الرعاٌة الصحٌة"

"" Novel Framework to Enhance Big Data Processing for Healthcare Services
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:

6

أ8د /نوال أحمد الفٌشاوي

استاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (من داخل القسم)

4

أ.د/أٌمن محمد بهاء الدٌن

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة عٌن شمس (خارجً)

8

أ.د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرة

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

4

أ.د /محمد حمدي محمد السٌد

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم–كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (من خارج
القسم)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6

د /حمدي محمد قلش

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس المتذكور بتنفس التشتكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قستم هندستة وعلتوم الحاستبات بشتان التقتارٌر النصتف ستنوٌة
للستتادة المشتترفٌن للطتتلب المستتجلٌن لدرجتتة التتدكتوراه للعتتام الجتتامعً 4869/4863م أولهتتم المهنتتدس /محمتتد عبتتد الستتتار
اإلسقٌلً و آخرهم المهندسة  /دالٌا محمد محمد عطا .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر 8

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم طبقا ا لما جاء بالتقارٌر 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قستم هندستة وعلتوم الحاستبات بشتان التقتارٌر النصتف ستنوٌة
للستتادة المشتترفٌن للطتتلب المستتجلٌن لدرجتتة الماجستتتٌر للعتتام الجتتامعً 4869/4863م أولهتتم المهنتتدس /أحمتتد صتتلح محمتتد
القوصً و آخرهم المهندسة  /والء علً محمد خلٌل.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر 8

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم طبقا ا لما جاء بالتقارٌر 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئتٌس مجلتس قستم هندستة وعلتوم الحاستبات بشتان التقرٌتر النصتف ستنوي
للسادة المشرفٌن علً الطالب /أحمد محمد السٌد الشامً  -المسجل لدرجتة دكتتور الفلستفة فتً العلتوم الهندستٌة للعتام الجتامعً
4869/4863م والذي ٌوصون فٌه بإلغاء تسجٌل الطالب.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً إلغاء التسجٌل للطالب المذكور 8

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء التسجٌل للطالب المذكور 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قستم هندستة وعلتوم الحاستبات بشتان التقتارٌر النصتف ستنوٌة
للسادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندستٌة للعتام الجتامعً 4869/4863م والتتً ٌوصتون
فٌها بإلغاء التسجٌل لهما هما-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4م /عاطف الحسٌنً مصطفً السٌد

 -6م /نورا جمعه محمد شرف الدٌن

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً إلغاء التسجٌل للطلب المذكورٌن بعالٌة 8

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء التسجٌل للطلب المذكورٌن بعالٌة 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الطلتب المقتدم متن الطالبتة/
آثار علً كامل عٌن شوكة– المسجلة لدرجتة دكتتور الفلستفة فتً العلتوم الهندستٌة بقستم هندستة وعلتوم الحاستبات دورة أكتتوبر
4866م بالموافقة على إٌقاف تسجٌلها ( للعام الثانً) عن العام الجامعً 4869/4863م و ذلك نظراا لرعاٌة طفلتها.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً إٌقاف تسجٌل المهندسة المذكورة .

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف تسجٌل المهندسة المذكورة .

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

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( )68-6بخصوص الخطاب الوارد متن الستٌد أ8د /رئتٌس مجلتس قستم هندستة اإللكترونٌتات الصتناعٌة والتتحكم بشتان الطلتب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهنتدس /محمتد الحستٌنً محمتد الملٌجتً– المستجل لدرجتة الماجستتٌر فتً العلتوم
الهندسٌة.

" التحكم األمثل فً البندول المعكوس "

فً موضوع :

"

" Optimal Control of Inverted Pendulum

بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
6

أ8د /جمال الدٌن محمد علً

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

4

أ.د /بلل أحمد أبو ظلم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم–كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
(مشرف)

8

أ.د /محمد حمدي محمد السٌد

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم–كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (داخلً)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة على تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )68-4بخصوص الخطاب التوارد متن الستٌد أ8د /رئتٌس مجلتس قستم هندستة اإللكترونٌتات الصتناعٌة والتتحكم بشتان التقرٌتر
النصف سنوي للسٌد أ.د /بلل أحمد أبو ظتلم المشترف الرئٌستً علتً الطالتب /محمتود ستامً عبتد الفتتاح أبتو عمتر  -المستجل
لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة للعام الجامعً 4869/4863م والذي ٌوصى فٌه بإٌقاف أو إلغاء تسجٌل الطالب.
وقد أوصً المجلتس بجلستته المنعقتدة بتتارٌخ 4869/5/65م بالموافقتة علتً إلغتاء التستجٌل للطالتب المتذكور وذلتك نظتراا
لسفره فً منحة للحصول علً درجة الدكتوراه من الصٌن منذ أكثر من عام فقد قام باإلجازة بتارٌخ 4866/68/4م8

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جتاء بتوصتٌة مجلتس القستم بإلغتاء التستجٌل للطالتب المتذكور وذلتك نظتراا لستفره فتً منحتة
للحصول علً درجة الدكتوراه من الصٌن .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-8بخصوص الخطاب الوارد متن الستٌد أ8د /رئتٌس مجلتس قستم هندستة اإللكترونٌتات الصتناعٌة والتتحكم بشتان الموافقتة
علً إلغاء اإللغاء للقٌد للطالب /محمد نوح عطٌه نوح المقٌد لدرجة الماجستتٌر فتً العلتوم الهندستٌة بالقستم حٌتث انته فتً المتدة
القانونٌة .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً إلغاء اإللغاء للقٌد للطالب المذكور.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإلغاء اإللغاء للقٌد للطالب المذكور.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-4بخصتتوص الخطتتاب التتوارد متتن الستتٌد أ8د /رئتتٌس مجلتتس قستتم هندستتة اإللكترونٌتتات الصتتناعٌة والتتتحكم بشتتأن الطلتتب
المقتتدم متتن الطالبتتة /شتتٌرٌن رضتتا عبتتدالفتاح المتتزٌن–المقٌتتدة لدرجتتة تمهٌتتدي ماجستتتٌر فتتً العلتتوم الهندستتٌة بقستتم هندستتة
اإللكترونٌات الصناعٌة والتتحكم دورة أكتتوبر 4866م بالموافقتة علتى إٌقتاف قٌتدها عتن العتام الجتامعً 4869/4863م و ذلتك
نظراا لرعاٌة والدتها.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً إٌقاف قٌد الطالبة المذكورة .

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف قٌد الطالبة المذكورة .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )68-6بخصتتوص الخطتتاب التتوارد متتن الستتٌد أ8د /رئتتٌس مجلتتس قستتم هندستتة اإللكترونٌتتات الصتتناعٌة والتتتحكم بشتتأن الطلتتب
المقدم من الطالب /أحمد محمود صبحً الشاذلً–المقٌد لدرجة تمهٌدي ماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندستة اإللكترونٌتات
الصتتناعٌة والتتتحكم دورة ٌنتتاٌر 4869م بالموافقتتة علتتى إٌقتتاف قٌتتده عتتن العتتام الجتتامعً 4869/4863م و ذلتتك نظتتراا اللتحاقتته
بالكلٌة الحربٌة علما ا بأن ظروفه ال تسمح بحضور المحاضرات أو دخول االمتحانات هذا العام.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م بالموافقة علً إٌقاف قٌد الطالب المذكور.

القـــرار -:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإٌقاف قٌد الطالب المذكور.

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

خامسا

 :موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )68-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن الموافقة علً ما
جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /إسلم محمد محمد البحٌري–المعٌد بالقسم درجة الماجستٌر فً العلوم
األساسٌة الهندسٌة تخصص الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.

فً موضوع :

"دراسة الخواص الكهربٌة والحرارٌة لمركبات مواد فائقة التوصٌل ومواد نانومترٌه "

"Study of the Electrical and Thermal Properties of Nano Composite
" Superconducting Materials
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/5/65م والممتدة حتً 4869/5/48م بالموافقة علً منح المهندس
المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة تخصص الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة
الهندسٌة تخصص الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.
-------------------------------------------------------------------

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الواحدة ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث

(أ8د /سناء محمود الربٌعً)
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