جــامعــة المـنوفـية
كلية الهندسة االلكترونية بمنوف
مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
Menoufia University
Faculty of Electronic Engineering-Menouf
Vice Dean’s Office
Of Postgraduate Studies and Research

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا الجلسة الخامسة رقم ( )5عن شهريناير2020م
 إنه في يوم االحد الموافق  2020/1/ 19م وفي تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العليابرئاسة السيد األستاذ الدكتور /مني محمد صبري شقيرـ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بمكتب سيادتها وبحضور
كلا من السادة األعضاء -:
1

أ0د /طه السيد طه

عضوا

2

أ0د /حمدي علي أحمد عوض

عضوا

3

أ.د /رمضان عبد الحميد محمد الشنواني

عضوا

4

د /أسامه فوزي زهران

عضوا

5

د /محمد عبده محمد بربار

عضوا

6

السيد /طارق محمد عبد الحميد

7

السيدة /والء نور الدين البنا

عضوا "كادر عام "
سكرتير اللجنة

بدأ السيد أ0د /رئيس اللجنة بالترحيب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر في الموضوعات المعروضة
وهي كاآلتي -:

أوال  :المصـادقــات
المصادقة علي محضر الجلسة السابقة (الرابعة) المنعقدة بتاريخ 2019/12/22م.

ثانيا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
( )5-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة
علي ما جاء بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /رانيا عنتر الطيب أبو العل – درجة الماجستير في العلوم الهندسية
تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.

في موضوع " -:اإلرسال والتعرف على التعديل المبهم في وجود معوقات قناة اإلتصال البصرية "
“Blind Modulation Transmission and Recognition with Optical Channel
”Impairments
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي منح المهندسة المذكورة درجة الماجستير في
العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.
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القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصـية مجلـس القسـم بمـنح المهندسـ ة المـذكورة درجـة الماجسـتير فـي العلـوم
الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------( )5-2بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة
علي ما جاء بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /خالد محمد عبدالوهاب أبو عجيزة – درجة الماجستير في العلوم
الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.

في موضوع:ـ

" تحسين األداء ألنظمة الحماية متعددة المستويات المعتمدة على اإلشارة "

"“Performance Enhancement of Signal- based Multi-level Security Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي منح المهندس المذكور درجة الماجستير في
العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علـي مـا جـاء بتوصـية مجلـس القسـم بمـنح المهنـدس المـذكور درجـة الماجسـتير فـي العلـوم
الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .

( )5-3بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة
علي ما جاء بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /فاطمة جلل مصطفى حشاد – درجة دكتور الفلسفة في العلوم
الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.

في موضوع-:

" تشفير صورة البصمات "
"” Fingerprint Image Encryption

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة
في العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بمنح المهندسة المذكورة درجــة دكتــور الفلســفة فــي العلــوم
الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .
( )5-4بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة
علي تسجيل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندسة  /إيمان أحمد صادق إسماعيل  -المقيدة لدرجة دكتور الفلسفة
في العلوم الهندسية بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 2018م والمعدل التراكمي النهائي لمتوسط
ستة مواد ( )3.78ويحق لها التسجيل .

في موضوع -:

" تعزيز كفاءتي الطاقة والطيف ألنظمة اإلتصاالت ذات نقل المعلومات اللسلكية
والقدرة في آن واحد "
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" " Enhancing Energy and Spectral Efficiencies for SWIPT Communication Systems
تحت إشراف -:
 1أ.د /مني محمد صبري شقير

أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيــــــة بكليــة الهندســة اإللكترونيــة -جامعــة
المنوفية

 2أ.د /مها محمد الصبروتى

استاذ بكلية الهندسة  -الجامعة المصرية اليابانية

 3د/أحمد محمد بنيه دياب

مدرس بقسم االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ2020/1/12م بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة.

القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالتسجيل للمهندسة المذكورة.
( )5-5بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيــات واالتصــاالت الكهربيــة بشــان تقريـر
لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة  /هبة جابر محمد عبد الطيف – المسجلة لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم
الهندسية وشكلت اللجنة من-:
1

أ.د/طه السيد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (مشرف).

2

أ.د  /محمود عبد المنعم فخر الدين

أستاذ بمعهد بحوث االلكترونيات (خارجي).

3

أ.د/عبدالناصر عبدالجواد محمد

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلي)

4

أ.د  /محمد حمدي السيد

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم (داخلي).

5

د /هند عبد العظيم ملهط

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلي).

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشامل باجتياز ونجاح
المهندسة المذكورة.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على ما جــاء بتقريــر لجنــة االمتحــان الشــامل باجتيــاز
ونجاح المهندسة المذكورة.

( )5-6بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشان تقرير
لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة  /شيماء أمين قطب المعداوي – المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم
الهندسية وشكلت اللجنة من-:
 1أ.د /كمال حسن عوض هللا

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ( من داخل القسم)

 2أ.د/حسام محمد حسان شلبي

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة االسكندرية(مشرف )

 3أ.د /حسن ندير خير هللا

استاذ متفرغ بكلية الهندسة – جامعة االسكندرية (ممتحن خارجي)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4أ.د /عادل شاكر الفيشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربي)

 5د /جمال محروس على عطية

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (خارج القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشامل باجتياز ونجاح
المهندسة المذكورة.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على ما جــاء بتقريــر لجنـ ة االمتحــان الشــامل باجتيــاز
ونجاح المهندسة المذكورة.

( )5-7بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيــة بشــان تقريـر
لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندسـ ة  /هـديل عـادل محمـد عطيـة – المسـجلة لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـ وم
الهندسية وشكلت اللجنة من-:
 1أ.د  /طه السيد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية (مشرف)

 2أ.د  /محمد عبد العظيم محمد

أستاذ – كلية الهندسة – جامعة المنصورة (خارجي)

 3أ.د  /سعيد على الصيرفي

أستاذ متفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية (داخلي)

 4أ.د /معوض ابراهيم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية (مشرف)

 5د/محمد السعيد الحلواني

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية (من داخل القسم)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشامل باجتياز ونجاح
المهندسة المذكورة.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرير لجنة االمتحان الشامل باجتياز
ونجاح المهندسة المذكورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )5-8بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشان الطلب
المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس /عبد الرحمن محمد مصطفى سليم  -المسجل لدرجة دكتور الفلسفة في
العلوم الهندسية.
في موضوع :

"تحسين أداء تقنيات التعديل متعددة الحامل في نظم االتصاالت تحت الماء "

“Performance Enhancement of Multicarrier Modulation Techniques in Underwater
”Communication Systems
بالموافقة على اعادة تشكيل لجنة امتحان شامل بنفس التشكيل السابق وذلك نظرا لتعذر حضور أ.د  /فايز ونيس ذكى
خلل فترة صلحية التشكيل من السادة-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

أ.د  /طه السيد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (مشرف).

2

أ.د  /فايز ونيس ذكى

أستاذ متفرغ – كلية الهندسة – جامعة المنصورة (خارجي).

3

أ.د/عادل عبدالمسيح صليب

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلي).

4

أ.د  /عبد العزيز شلبي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلي).

5

أ.د  /رمضان عبد الحميد الشنواني

أستاذ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية (داخلي).

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة على اعادة نفس التشكيل السابق للجنة
االمتحان ال شامل للمهندس المذكور بنفس التشكيل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إليه.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على اعادة التشكيل السابق للجنة االمتحان

الشامل للمهندس المذكور بنفس التشكيل السابق و الوارد من القسم والسابق اإلشارة إليه .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------( )5-9بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن إلغاء
التسجيل للطالب  /حامد محمد محمد على والمسجل لدرجة الماجستير بالقسم وذلك النقطاعه عن استكمال الدراسة منذ
التسجيل.
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي إلغاء التسجيل للمهندس المذكور وذلك بنــاءا علــى
رد السادة المشرفين .
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي إلغاء التســجيل للمهنــدس المــذكور وذلــك بنــاءا
على رد السادة المشرفين .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )5-10بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن انتهاء
المدة القانونية الخاصة بالطلب المسجلين لدرجة الماجستير في العلوم الهندسية للعام الجامعي 2020/2019م وعددهم ()8
طلب اولهم المهندس  /سامر عمرو إبراهيم الدسوقي وآخرهم المهندس  /محمد إبراهيم السيد سعفان وحيث أن مدة الدراسة
ال تزيد عن أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك وتنتهى في 2020 /1 /31م ولم يحصلوا على درجة
الماجستير حتى اآلن .
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علــى المــد لمــدة عــام (آخــر ) علــى التســجيل حســب كــل
طالب وذلك بناءاا على رد السادة المشرفين .
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على المد لمدة عام (آخر ) على التســجيل حســب كــل
طالب وذلك بناءاا على رد السادة المشرفين .
( )5-11بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن المهندس/
حسام محمد همام عبد هللا – المسجل لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم الهندسية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيــة
دورة اكتوبر2011م لعدم سداد الرســوم الدراســية باإلضــافة الــى رســوم مــد مــدة الدراســة حتــى االن حيــث تــم مخاطبــة الطالــب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ2019/9/26م وعمل اســتعجال اول بتــاريخ 2019/11/20م,اســتعجال ثــاني بتــاريخ 2019/11/27م واســتعجال ثالــث
واخير بتاريخ 2019/12/5م .
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة على إلغاء التسجيل للطالب المذكور طبقا للوائح والقواعد
المعمول بها.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على إلغاء التسجيل للطالب المذكور طبقا للوائح
والقواعد المعمول بها..

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

( )5-12بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصــاالت الكهربيــة بشــان مقتــرح
تشكيل لجان اإلشراف على الرسائل العلمية (ماجستير ـ دكتوراه ) باألقسام العلمية بحيث يشمل التشكيل أعضــاء هيئــة التــدريس
بدرجات علمية مختلفة ( أستاذ ـ أستاذ مساعد ـ مدرس ).

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بااللتزام باللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بااللتزام باللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات

( )5-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علي تسجيل خطة
البحث الخاصة برسالة الماجستير للمهندسة /امال يسرى زقزوق تاج الدين زقزوق -والمقيدة لدرجة الماجستير في العلوم
الهندسية بقسم هندسة وعلوم الحاسبات دورة يناير 2018م والمعدل التراكمي النهائي (عدد النقاط والمتوسط ( متوسط نقاط
6مواد )2.52ويحق لها التسجيل.

في موضوع -:

" تحسين نظام الرعاية الصحية باستخدام تقنية الكتل المتسلسلة "

" " Improvement Healthcare System using Block chain Technique

تحت إشراف -:
1

أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

2

د/عزالدين بدوي جاد الرب حمدان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة .

القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )5-2بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الطلب المقدم مــن الطالبـ ة /ســمر
منصور زايد -والمقيدة لدرجة الماجستير في العلوم الهندسية بقســم هندســة وعلــوم الحاســبات دورة ينــاير 2019م بالموافقــة علــى
قبول عذر عن دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019م 2020 /م و ذلك لظروف صحية خاصة .
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي قبول عذر الطالبــة المــذكورة عــن دخــول امتحــان الفصــل
الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019م 2020 /م و ذلك لظروف صحية خاصة .
القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي قبول عذر الطالبة المذكورة عن دخول امتحــان
الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019م 2020 /م و ذلك لظروف صحية خاصة .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )5-3بخصــوص الخطــاب الــوارد مــن الســيد أ0د /رئــيس مجلــس قســم هندســة وعلــوم الحاســبات بشــان التقريــر الســنوي للســادة
المشرفين على الطالب  /ياسر طلعت احمد خليفه والمسجل لدرجة الماجستير والذين يوصون فيها بالمد للطالب المذكور.
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة على المد للطالب المذكور بناءا على تقرير السادة المشرفين0

القـــرار

 -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على المــد للطالــب المــذكور بنــاءا علــى تقريــر الســادة

المشرفين0
( )5-4بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان التقارير السنوية للسادة
المشرفين على الطلب المسجلين لدرجة الماجستير والذين يوصون فيها بالمد للطلب االتي اسماؤهم-:
 -1م /امل عماد الدين عبد الرازق مرسى
 -2م /علياء عبد العاطي على مرسى
 -3م /أماني ابراهيم النقيب
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي المد للطلب المذكورين0

القـــرار

 -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي المد للطلب المذكورين0

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

( )5-5بخصوص الخطاب الوارد من الســيد أ0د /رئــيس مجلــس قســم هندســة وعلــوم الحاســبات بشــان مقتــرح تشــكيل لجــان
اإلشراف على الرسائل العلمية (ماجستير ـ دكتــوراه ) باألقســام العلميــة بحيــث يشــمل التشــكيل أعضــاء هيئــة التــدريس بــدرجات
علمية مختلفة ( أستاذ ـ أستاذ مساعد ـ مدرس )على ان يتم ذلك اعتبارا من التسجيلت القادمة.

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بتطبيق القواعد المنظمة لتشكيل لجنة االشـراف علـى رسـائل
الماجستير والدكتوراه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بتطبيق القواعد المنظمـة لتشـكيل لجنـة االشـراف علـى
رسائل الماجستير والدكتوراه.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعا :موضوعات قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم
( )5-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بشأن الموافقة علي ما جاء
بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /عمر أحمد محمد شاهين – درجة دكتور الفلسفة في العلوم الهندسية تخصص هندسة
االلكترونيات الصناعية والتحكم.

في موضوع-:

" تصميم حاكم غنيمي متقدم لألنظمة اللخطية "

"”Design of Advanced Fuzzy Controller For Nonlinear Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي منح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الهندسية تخصص هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم.
القـــرار  -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي منح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة في
العلوم الهندسية تخصص هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم.
( )5-2بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بشأن الموافقة علي
تسجيل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندسة  /دينا عادل محمد إبراهيم  -والمقيدة لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم
الهندسية بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم دورة أكتوبر 2016م والمعدل التراكمي النهائي لمتوسط ستة مواد ()3
ويحق لها التسجيل.

في موضوع  " -:التنبؤات المعتمدة على البيانات لقواطع آالت التفريز ذات التحكم الرقمي بالحاسوب عالية
السرعة "
" " Data – Driven prognostics for High-Speed CNC Milling Machine Cutters

تحت إشراف -:
1

2

د /محمد أبو زيد صادق البرواني

أســتاذ مســاعد بقسـ م هندســة االلكترونيــات الصــناعية

والــتحكم بكليــة الهندســة اإللكترونيــة -جامعــة

المنوفية

د/إبراهيم عبدالحميد رمضان

مدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم

بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/1/12م بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة.
( )5-3بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بشأن الموافقة علي
تسجيل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستير للمهندسة  /هند عبده عبدالرحيم راضي  -والمقيدة لدرجة الماجستير بقسم هندسة
االلكترونيات الصناعية والتحكم دورة أكتوبر 2014م والمعدل التراكمي النهائي عدد النقاط والمتوسط ( متوسط نقاط 6نقاط)

مواد )2.67ويحق لها التسجيل .
في موضوع -:

" النمذجة والتحكم المتقدم في نظام الكرة وعاتق اإلتزان "

" "Advanced Modelling and Control of Ball and Beam System

تحت إشراف -:
1

أ.د /بلل أحمد أبو ظلم

2

د/عصام نبيل أحمد عبد العزبز

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية

مدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية

والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/1/12م بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة.

القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندسة المذكورة.
( )5-4بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بشأن الموافقة علي
تسجيل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستير للمهندس  /محمد رمضان على إبراهيم الشامي  -والمقيد لدرجة الماجستير بقسم
هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم دورة أكتوبر 2018م والمعدل التراكمي النهائي لمتوسط 6مواد ( )3.57يحق له التسجيل .

في موضوع -:

" التحكم المتقدم في نظام االتزان المعتمد على رؤية اآللة "

" " Advanced Control for a Balancer System based on Machine Vision

تحت إشراف -:
1

أ.د /بلل أحمد أبو ظلم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

د/عصام نبيل أحمد عبد العزبز

مدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
3
د /أمجد سيد عبدالمجيد

مدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/1/12م بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي التسجيل للمهندس المذكور

.

( )5-5بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بشأن الموافقــة علــي
الطلب المقدم من لجنة االشــراف علــى رســالة الــدكتوراه الخاصــة بالمهنــدس  /عبــد العزيــز علــى عبــد العزيــز خــاطر  -المــدرس
المساعد بالقسم بشأن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

" تحسين االداء للحاكمات الذكية اعتمادا على نهج تعلم االلة "
“Improving the Performance of Intelligent Controllers Based on Machine Learning
” Approach
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

1

أ.د /حسن طاهر درة

أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الكهربية –جامعة القاهرة (ممتحن خارجي)

2

أ.د /محمد مبروك شرف

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية (داخلي)

3

أ .د /نبيلة محمود الربيعي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية (مشرف)

4

أ.د /محمد عبد العظيم البرديني

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية (مشرف)

القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي مـا جـاء بتوصـية مجلـس القسـم بالموافقــة علـي تشـكيل لجنـة الحكـم والمناقشـة للرســالة
الدكتوراه الخاصة بالمهندس المذكور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

( )5-6بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم بشأن الطلب المقــدم
من السيد أ.د /بلل احمد ابو ظلم – -عن لجنة اإلشراف علي رســالة الماجســتير الخاصــة بالمهندسـ ة /ايمــان مصــطفى ابــراهيم
عثمان بإضافة اسم د  /امجد سيد عبد المجيد محمود إلي لجنة اإلشراف وذلك نظرا لمجهودات سيادته في البحث العلمي لتصــبح
لجنة اإلشراف كالتالي -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

أ.د /عبد العظيم صبيح ابراهيم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم

2

أ.د /بلل احمد ابو ظلم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم

3

د /أمجد سيد عبدالمجيد محمود

مدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة على إضافة اسم سيادته الى لجنـة اإلشـراف وذلــك
نظرا لمجهودات سيادته في البحث العلمي.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي إضافة اسم سيادته الى لجنة اإلشراف وذلــك
نظرا لمجهودات سيادته في البحث العلمي.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )5-7بخصوص الخطاب الوارد مــن الســيد أ0د /رئــيس مجلــس قســم هندســة اإللكترونيــات الصــناعية والــتحكم بشــان الطلبــات
المقدمة من السادة المشرفين علي الطلب المسجلين لدرجة الماجستير والتي يطلبون فيها الموافقة على المد للطلب واســماؤهم
كاآلتي-:
 -1م /عل سعيد احمد سلطان

(مد عام اول)

 -2م /اسراء مصطفى محمد غريب

(مد عام اول)

 -3م /محمد ابراهيم سليمان خميس

(مد عام اول)

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي المد عام اول للطلب المذكورين.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي المد عام اول للطلب المذكورين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

( )5-8بخصوص الخطاب الوارد مــن الســيد أ0د /رئــيس مجلــس قســم هندســة اإللكترونيــات الصــناعية والــتحكم بشــان مقتــرح
تشكيل لجان اإلشراف على الرسائل العلمية (ماجستير ـ دكتوراه ) باألقسام العلمية بحيث يشمل التشكيل أعضــاء هيئــة التــدريس
بدرجات علمية مختلفة ( أستاذ ـ أستاذ مساعد ـ مدرس ).

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة على ما جاء بالمقترح طبقا للقواعد المنظمـة لهـذا
الشأن
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالمقترح طبقا للقواعد المنظمة لهذا
الشأن .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خامسا ا:

موضوعات قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1ـ  )5بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم الفيزيقــا والرياضــيات الهندســية بشــأن الموافقــة علــي عقــد
امتحان شــامل الخــاص بالمهنــدس  /محمــد ثــروت محمــد عطيــة – والمسـجل لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم األساسـية

الهندسية بالقسم .
تحت عنوان-:

" الخصائص الفيزيائية والميكروية للبوليمر المعدل بجزيئات الفريت النانومترية"

""Physical and Microwave Properties of Polymer Modified Nano-Ferrite
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي عقد االمتحان الشامل للطالب المذكور وتتكون
لجنة االمتحان من السادة-:
 1أ.د  /مبروك كامل المنسي

أستاذ فيزياء الجوامد المتفرغ –– كلية العلوم جامعة بنها

 2أ.د /فتحي السيد عبدالسميع

أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة االلكترونية–جامعة المنوفية

 3أ.د /رمضان عبدالحميد الشنواني

أستاذ الرياضيات بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية –كلية الهندسة االلكترونية –جامعة المنوفية

 4أ.د /سناء محمود الربيعي

أستاذ فيزياء الجوامد المتفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية – كلية الهندسة االلكترونية –جامعة
المنوفية

 5د /أحمد محمد أبوعرايس

أستاذ مساعد فيزياء الجوامد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية -كلية الهندسة االلكترونية –جامعة
المنوفية

القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي عقد االمتحان الشامل للطالب المذكور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )5-2بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلــس قســم الفيزيقــا والرياضــيات الهندســية بشــأن الطلــب المقــدم مــن
الطالب /مينا ابوســته مــرقس زخــاري – المقيــد بتمهيــدي دكتــوراه بقســم الفيزيقــا والرياضــيات الهندســية دورة اكتــوبر 2019م
بالموافقة على ايقاف قيده للعام الجامعي 2020/2019م و ذلك نظراا لظروف مرض والدته .
وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقــة علــي ايقــاف قيـ د الطالــب المــذكور و ذلــك نظــراا لظــروف
مرض والدته .
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علي ايقاف قيد الطالب المذكور و ذلك نظراا لظروف
مرض والدته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )5-3بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ0د /رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بشان مقتــرح تشــكيل لجــان
اإلشراف على الرسائل العلمية (ماجستير ـ دكتــوراه ) باألقســام العلميــة بحيــث يشــمل التشــكيل أعضــاء هيئــة التــدريس بــدرجات
علمية مختلفة ( أستاذ ـ أستاذ مساعد ـ مدرس )على ان يتم ذلك اعتبارا من التسجيلت القادمة.

وقد أوصي المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة على هذا المقترح.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس القسم بالموافقة علـى هـذا المقتـرح طبقـا للقواعـد المنظمـة لهـذا
الشأن .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا  -:ما يستجد من اعمال
( )5-1بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن الموافقة
علي ما جاء بتوصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /حسناء سعيد السيد علم – درجة الماجستير في العلوم الهندسية
تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.

في موضوع-:

" تحسين أداء التقسيم الترددي المتعامد الصوتي "

“Performance Enhancement of Acoustic Orthogonal Frequency Division
”Multiplexing
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/12م بالموافقة علي منح المهندسة المذكورة درجة الماجستير في
العلوم الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.
القرار -:توصي اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصـية مجلـس القسـم بمـنح المهندسـ ة المـذكورة درجـة الماجسـتير فـي العلـوم
الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.

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

"وقد انتهي االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا"

وكيل الكلية
للعرض علي مجلس الكلية

للدراسات العليا والبحوث
(أ0د /مني محمد صبري شقير)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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