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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة رقم ( )4عن شهردٌسمبر4848م
 إنه فً ٌوم االحد الموافق  4848/64/ 48م وفً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراساتالعلٌا برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /منً محمد صبري شقٌرـ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها
وبحضور كالً من السادة األعضاء -:
6

أ8د /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

4

أ8د /حمدي علً أحمد عوض

عضوا

8

أ.د /أسامه فوزي زهران

عضوا

4

د /محمد سٌد عبد القادر

عضوا

6

د /محمد عبد الحمٌد الرشٌدي

عضوا

5

السٌد  /طارق محمد عبدالحمٌد

6

السٌدة  /فاتن فرٌد فتح هللا

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 (الثالثة) المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن
الموافقة علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /سامٌة عبد المنعم عمر قابل -درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" :استخدام اسالٌب التعلم العمٌق لتحلٌل االشارات الصوتٌة "
""UTILIZATION OF DEEP LEARNING FOR SPEECH SIGNAL ANALYSIS
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/68م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور
الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما
جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /امٌرة عبد المنعم محمود على  -درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" :تخفٌض التشوهات والتقسٌم الكفء للصور الطبٌة "

"Efficient Degradation Reduction and Segmentation of Medical Images
"
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/68م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور
الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) 4-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /هاجر رفقً لطفى خلٌفة -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع" :بروتوكوالت كفء للطاقة فً االتصال من هاتف خلوي الى آخر "
""Efficient Energy Protocols in Device-to- Device Compaction
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/68م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
تسجٌل نقطة خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندسة  /أسماء عامر قاسم أبو غازي  -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 4863م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد
( )8.68وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع  " -:تأمٌن التوجٌه فً شبكات اإلستشعار الالسلكٌة "
" "Routing Security in Wireless Sensor Network
تحت إشراف -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6أ.د /منى محمد صبري شقٌر

استاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

 4د /أحمد محمد بنٌه دٌاب

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

 8د /أحمد عبدالعزٌز عبدالرحمن سالم

مدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/64/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً تسجٌل
خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندسة  /منى أبو بكر حافظ فودة  -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم
هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4869م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد (  )8.83وٌحق لها
التسجٌل .

فً موضوع " -:التعلم العمٌق لكشف تزٌٌف الفٌدٌو"
" "Deep Learning for Video Forgery Detection
تحت إشراف -:
 6أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

 4د /ولٌد فؤاد جابر الشافعً

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/64/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
تسجٌل نقطة خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة  /سارة سامى سلٌمان محمد  -المقٌدة لدرجة ماجستٌر العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4848م والمعدل التراكمً لمتوسط أربع مواد ( )8 .46وٌحق
لها التسجٌل وتستكمل .

فً موضوع  " -:تطبٌقات عن سلسلة البلوك فً األنظمة المدمجة "
" "Application of block chain technology in embedded system
تحت إشراف -:
6

أ.د /وائل ماجد السٌد بدوى

استاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسب جامعة بدر

4

أ.د /فتحً السٌد عبدالسمٌع

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة– جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8

أ.د /سعٌد محمد عبدالعاطى سلٌمان

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/64/3م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل نقطة خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندس  /أسامة محمد عبدالحمٌد إبراهٌم  -المقٌد لدرجة ماجستٌر
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4869م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط 5
مواد ( )8 .4وٌحق له التسجٌل .

فً موضوع  " -:تحلٌل األداء لسلسلة البلوك فً األنظمة المدمجة "
" "Performance analysis of block chain in embedded systems
تحت إشراف -:
 6أ.د /وائل ماجد السٌد بدوى

استاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسب جامعة بدر

 4أ.د /فتحً السٌد عبدالسمٌع

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

 8أ.د /سعٌد محمد عبدالعاطى سلٌمان

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/64/3م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور .
القـــرار  -:مجلس توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان الطلب المقدم من
لجنة اإلشراف الخاصة على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة  /جرمٌن جرجس سٌدهم جرجس -بشأن طلب الموافقة على إضافة
السٌد االستاذ الدكتور /السٌد محمود الربٌعً -االستاذ المتفرغ بالقسم الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى
مجهوداته .
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/3م بالموافقة على إضافة السٌد االستاذ الدكتور /السٌد محمود الربٌعً-
االستاذ المتفرغ بالقسم الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته وتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :ـ
الوظٌفة

لجنة اإلشراف

أ.د  /ناجى ودٌع مسٌحة

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة-كلٌة الهندسة
اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة-كلٌة الهندسة
اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

د  /محمد عبد النبً
محمد

االستاذ المساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة-كلٌة الهندسة
اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

أ.د /السٌد محمود
الربٌعً

ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،منوف 48964

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

Prof : Mona Shokair
الكلية حبصلة على االعتوبد هي الهيئة القوهية لضوبى جودة التعلين
(االعتوبد في  6102/7/3م)

Email : Shokair_1999@hotmail.com
Mobile : 01000249437-01225039392

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د /محمد السٌد الوكٌل

مدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة-كلٌة الهندسة اإللكترونٌة –
جامعة المنوفٌة

القـــرار  -: -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً إضافة السٌد الددكتور  /السدٌد محمدود الربٌعدً-
االستاذ المتفرغ بالقسم الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) 4-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب المقدم من
السٌد الدكتور /احمد ابراهٌم بهنسً  -االستاذ المساعد المتفرغ بقسم هندسه االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن طلب الموافقة
على قبول اعتذار سٌادته عن االشراف على رسالة الماجٌستٌر الخاصة بالطالب  /محمد على محمود عامر – حٌث انه قد تم تغٌر

نقطة البحث فً مجال بعٌد عن تخصص سٌادته .
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/3بالموافقة على قبول اعتذار سٌادته عن لجنة االشراف على
رسالة الماجستٌر وتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :ـ
لجنة اإلشراف

الوظٌفة

أ.د  /صالح السٌد ابراهٌم العجوز

أستاذ بأكادٌمٌة الشروق

أ.د  /محمد رٌحان إمام الملٌجً

استاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة-
كلٌة الهندسة اإللكترونٌة –جامعة المنوفٌة

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جداء بتوصدٌة مجلدس القسدم بالموافقدة علدً قبدول اعتدذار سدٌادته عدن لجندة االشدراف علدى
رسالة الماجستٌر .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(68ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن انتهاء المدة
القانونٌة الخاصة بالطالب  /رامً محمد عمر خطاب  -المسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة حٌث ان مدة الدراسة ال تزٌد عن
اربع سنوات من تارٌخ القٌد حسب القواعد المنظمة لذلك والتً تنتهى فً 4848/9/88م ولم ٌحصل على درجة الماجستٌر حتى االن
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/3م بالموافقة على مد فترة التسجٌل لمدة عام إضدافً وذلدك بنداء علدى طلدب
السادة المشرفٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسدجٌل لمددة عدام إضدافً وذلدك بنداء علدى
طلب السادة المشرفٌن .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(66ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن رأى مجلس القسم
فً الخطة البحثٌة الخاصة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة ومدى تطبقها مع احتٌاجات القسم .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/3م بضرورة إضافة التخصصات التالٌة الى قائمة التخصصات الموجودة
بالخطة البحثٌة السابقة لقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة والتً بٌانها كالتالً .-:
 -6الرٌاضٌات الرباعٌة ).)Quatrain Mathematics
 -4تقنٌات ضبط االداء ).)Optimization Techniques
 -8نظرٌة المخططات وتطبٌقاتها (.(Graph Theory and its Applications
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4الهندسة العشوائٌة).(Stochastic Geometry

 -6النماذج المانٌة – المكانٌة () Spatiotemporal Models

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم .
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
(6ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة
البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة  /دٌنا محمود محمد حسٌن  -المقٌدة لدرجة ماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة
وعلوم الحاسبات دورة أكتوبر 4869م والمعدل التراكمً النهائً (عدد النقاط والمتوسط ( ) ) 4.36وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع  " -:إطار عمل فعال للتنبؤ بسرعة الرٌاح "
" "An Effective Framework For Wind Speed Forecasting
تحت إشراف -:
 6أ.د /نوال أحمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات – كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة

 4د  /محمد أحمد الرشٌدي

أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات – كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة

 8د  /مروة أحمد شومان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات – كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/64/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة
البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندس /رامً جمال محمد عوض -المقٌد لدرجة ماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة
وعلوم الحاسبات دورة أكتوبر 4869م الئحة حدٌثة والمعدل التراكمً الجزئً (عدد النقاط والمتوسط ( ) ) 8.63وٌحق له
التسجٌل وٌستكمل .

فً موضوع  " -:نظام اكتشاف االقتباس النصً باستخدام تقٌات التعلم األلى "
""Text Plagiarism Detection System Using Machine Learning Techniques
”تحت إشراف -:
 6أ.د /نوال أحمد الفٌشاوي
 4د  /محمد أحمد الرشٌدي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات – كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة
أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات – كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8د  /مروة أحمد شومان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات – كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/64/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

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

(8ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان الطلب المقدم من السٌد أ.د  /اٌمن
السٌد احمد السٌد عمٌره -األستاذ بالقسم والمشرف الرئٌسً على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة /اثارعلى كامل عٌن شوكة –
المدرس المساعد بالقسم بشان إضافة د  /عزالدٌن بدوى جاد الرب حمدان – المدرس بالقسم الى لجنة االشراف على رسالة
المهندسة المذكورة وذلك إلسهامه العلمً فً اتمام الرسالة الجاري العمل فٌها.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/68م بالموافقة على إضافة السٌد الدكتور  /عزالدٌن بدوى جاد الرب حمدان -
المدرس بالقسم الى لجنة االشراف على الطالبة وذلك إلسهامه العلمً فً اتمام الرسالة .
لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :ـ
الوظٌفة

لجنة اإلشراف

أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

د  /محمد معوض ابراهٌم

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

د /عزالدٌن بدوى جاد الرب حمدان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً إضافة السٌد الدكتور  /عزالدٌن بدوى جاد الدرب
حمدان  -المدرس بالقسم الى لجنة االشراف على الطالبة وذلك إلسهامه العلمً فً اتمام الرسالة .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان الطلب المقدم من السٌد أ.د  /نوال

احمد الفٌشاوي  -األستاذ المتفرغ بالقسم والمشرف الرئٌسً على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس /احمد صبري عبد الخالق
شلبً –المعٌد بالقسم بشان إضافة د  /رمضان محمد عبد العظٌم جاد الحق – المدرس بالقسم الى لجنة االشراف على رسالة
المهندس المذكور وذلك إلسهامه العلمً فً اتمام الرسالة الجاري العمل فٌها.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/68م بالموافقة على إضافة السٌد الدكتور  /رمضان محمد عبد العظٌم
جاد الحق  -المدرس بالقسم الى لجنة االشراف على الطالب وذلك إلسهامه العلمً فً اتمام الرسالة .
لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :ـ
لجنة اإلشراف

أ.د /نوال احمد الفٌشاوي

الوظٌفة

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

د  /عز الدٌن بدوى جاد الرب حمدان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

د  /رمضان محمد عبد العظٌم جاد
الحق

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على إضافة السٌد الدكتور  /رمضان محمد
عبد العظٌم جاد الحق  -المدرس بالقسم الى لجنة االشراف على الطالب وذلك إلسهامه العلمً فً اتمام الرسالة .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان تقرٌر لجنة االمتحان الشامل الخاص
بالمهندسة  /أمانً سمٌر صابر حسن  -والمسجلة للحصول علً درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
6

أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

4

أ.د /نوال أحمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

8

أ.د /جمال محروس على عطٌه

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات -كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

4

د /سعٌد محمد عبدالعاطى

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة
المنوفٌة

6

أ.د /محمد نور السٌد أحمد

استاذ بمعهد بحوث اإللكترونٌات

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/68م باعتمداد مدا جداء بتقرٌدر لجندة االمتحدان الشدامل باجتٌداز ونجداح المهندسدة
المذكورة.
القرار -:توصدً اللجندة بالموافقدة علدً مدا جداء بتوصدٌة مجلدس القسدم باعتمداد مدا جداء بتقرٌدر لجندة االمتحدان الشدامل باجتٌداز ونجداح
المهندسة المذكورة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان تقرٌر لجنة االمتحان الشامل الخاص
بالمهندسة  /اسالم الشحات عمارة عطٌة  -والمسجلة للحصول علً درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:

 6أ.د /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

 4أ.د /أشرف عبدالمنعم خلف

أستاذ بكلٌة الهندسة ـ جامعة المنٌا

 8أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

 4أ.د /جمال محروس على عطٌه

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

 6أ.د  /نبٌل عبدالواحد إسماعٌل

استاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات–كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  4848/64/68م باعتماد ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكورة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم باعتماد ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندسة

المذكورة .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلدوم الحاسدبات بشدأن التقرٌدر المقددم مدن السدادة المشدرفٌن علدى
رسالة الدكت وراه للطالب  /احمد محمد السٌد الشامً والذى ٌفٌد بمدى انتهاء الطالب من الرسالة حٌدث كدان خدارج الدراسدة مندذ 4869/9/88م
وسبق موافقة مجلس القسم على إلغاء االلغاء بجلسته الرابعة بتارٌخ 4869/64/66م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/64/68م بالموافقة علً ما جاء بالتقرٌر .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقرٌر .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً الطلب المقدم من لجنة
االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس /بسام وصفى خمٌس محمد  -بشأن تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة
بالمهندس المذكور.

"

تحت عنوان :ـ

خوارزمٌة تشفٌر خفٌفة جدٌدة لألجهزة ذات الموارد المحدودة "

""A New Lightweight Cryptographic Algorithm for Constraint Resources Devices
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:
6

أ.د /أٌمن محمد بهاء الدٌن

استاذ بكلٌة الهندسة  -جامعة عٌن شمس (خارجً )

4

د /نرمٌن عبدالوهاب حسن

استاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (داخلً)

8

أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة(عن لجنة اإلشراف)

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعا ً :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم
( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة
البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندس  /محمد عاطف فتحً حالوة  -المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة
االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة اكتوبر 4866م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد ( )8.66وٌحق له التسجٌل .
فً موضوع -:
" تقنٌات الذكاء االصطناعً لكشف وتشخٌص األعطال فً محطات الطاقة النووٌة "
"

"Artificial Intelligence Techniques- Based Fault Detection and Diagnosis in Nuclear Power Plants

تحت إشراف -:
 6أ.د /حمدي على أحمد عوض

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

 4د /طارق أحمد محمود

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8د /لمٌاء محمد الشناوي

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

 4د /محمد إبراهٌم عبده

مدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/64/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة
البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندس  /أحمد عبد البدٌع محمد السٌد على  -المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم
هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة اكتوبر 4863م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد ( )8.66وٌحق له التسجٌل .
فً موضوع -:

" تطوٌر حاكمات غٌمٌه متكررة ألنظمة التحكم الشبكٌة"
" "Development Of Recurrent Fuzzy Controllers for Networked Control Systems
تحت إشراف -:
6

أ.د /محمد عبدالعظٌم البردٌنً

أستاذ متفدرغ بقسدم هندسدة االلكترونٌدات الصدناعٌة والدتحكم بكلٌدة الهندسدة اإللكترونٌدة – جامعدة
المنوفٌة

4

د /أحمد محمد محمد النجار

أستاذ مساعد بقسم هندسدة االلكترونٌدات الصدناعٌة والدتحكم بكلٌدة الهندسدة اإللكترونٌدة – جامعدة
المنوفٌة

8

د /عبدالعزٌز على عبدالعزٌز خاطر

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/64/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ 8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصدناعٌة والدتحكم بشدأن الموافقدة علدً تسدجٌل خطدة
البح ث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة  /روان محمود عبد الحمٌد احمد نصر  -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فدً العلدوم الهندسدٌة بقسدم هندسدة
االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة اكتوبر 4869م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد ( )8.66وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع -:
" تحسٌن اداء منظومة الطاقة الفوتو فولتٌة باستخدام خوارزمٌات تحسٌن تخمٌنٌة"
"Enhancement of Photovoltaic Energy System Performance Using Metaheuristic
" Optimization Algorithms
تحت إشراف -:
6

أ.د /بالل احمد ابو ظالم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة – جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

د /عصام نبٌل احمد عبد العزٌز

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/64/68م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشان التقرٌر الجماعً عن اختبار
االمتحان الشامل الخاص بالمهندس  /طارق رجب أمٌن خلٌفة  -المدرس المساعد بالقسم والمسجل للحصول علً درجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة بالقسم وشكلت اللجنة من-:

 6أ.د /مصطفى محمود جمعة

أستاذ بهندسة عٌن شمس (خارجً )

 4أ.د /نوال أحمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات -كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (من خارج القسم )

 8أ.د /حمدي على أحمد عوض

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم -كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (داخلً )

 4أ.د /محمد ابو زٌد البروانً

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة(مشرف)

 6أ.د /محمد حمدي محمد السٌد

أستاذ قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة(داخلً)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  4848/64/68م بالموافقدة علدى التقرٌدر الجمداعً عدن اختبدار االمتحدان الشدامل للمهنددس
المذكور .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصدٌة مجلدس القسدم بالموافقدة علدى التقرٌدر الجمداعً عدن اختبدار االمتحدان الشدامل
للمهندس المذكور .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشان الطلبات المقدمة على
التقارٌر السنوٌة للطالبة /أم هاشم محمد أحمد الخولى ـ المسجلة لدرجة الماجستٌر
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/68م بالموافقة على ماجاء بالتقرٌر .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ماجاء بالتقرٌر .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4 -5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة والمحول إلٌنا من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث بشأن التخصصات الموجودة ضمن الخطة البحثٌة الخاصة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بعد تحدٌثها والمسموح
لطالب الدراسات العلٌا التسجٌل بها .

الرٌاضٌات الهندسٌة :ـ
6ـ المعادالت التفاضلٌة وتطبٌقاتها

4ـ الرٌاضٌات الحسابٌة

4ـ المعادالت التكاملٌة وتطبٌقاتها

6ـ اإلحصاء وبحوث العملٌات

8ـ الرٌاضٌات المتقطعة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/68م بتفعٌل هذه الموضوعات .

القرار-:

توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتفعٌل هذه الموضوعات .
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خامسا-:

موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

(6ـ )4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن الموافقة علً الطلب المقدم من لجنة
االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس /محمد ثروت محمد عطٌة  -بشأن تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس
المذكور .تحت عنوان:ـ
"الخصائص الفٌزٌائٌة والمٌكروٌة للبولٌمر المعدل بجزٌئات الفرٌت النانومترٌة"
"Physical and Microwave Properties of Polymer Modified Nano-Ferrite
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/68م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:
6

أ.د /سناء محمود الربٌعً

استاذ متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة (مشرف )

4

أ.د  /عدلً حسن إمام عمار

استاذ بكلٌة التربٌة – جامعة عٌن شمس (خارجً)

8

د /أحمد محمد عبد الفتاح أبو عراٌس

استاذ مساعد متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة (داخلً)

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة .

( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن الطلب المقدم من السٌد االستاذ الدكتور /
مصطفى حسن محمد عٌسى ـ األستاذ المتفرغ ـ بالقسم بشأن الموافقة على قبول إعتذار سٌادته عن لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة
بالطالب  /أسامة محمد عمارة وذلك لظروف صحٌة .
قد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/64/668م بالموافقة على قبول إعتذار سٌادته عن لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه

لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :ـ
أ.د /محمد سٌد محمد عبد القادر

أستاذ الرٌاضٌات بالقسم

د /ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد

مدرس الرٌاضٌات بالقسم

د /على محمد لطفى قندٌل

مدرس الرٌاضٌات بالقسم

القرار .-:توصً اللجنة بالموافقة علً مدا جداء بتوصدٌة مجلدس القسدم بالموافقدة علدى قبدول إعتدذار سدٌادته عدن لجندة اإلشدراف علدى رسدالة
الدكتوراه .

وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشرة ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للعرض علي مجلس الكلية

للدراسات العلٌا والبحوث
(أ8د /منً محمد صبري شقٌر)
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