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م4848سبتمبرشهر( عن 6رلم ) الجلسة ضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌامح  

صباحا تم عمد اجتماع لجنة الدراسات  الحادٌة عشر م وفً تمام الساعة 9/4848/ 48 الموافك االحد إنه فً ٌوم -

بحوث بمكتب سٌادتها وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا وال ـمنً دمحم صبري شمٌرالعلٌا برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/ 

-من السادة األعضاء : كلا  وبحضور  

 عضوا  الربٌعًالسٌد محمود د/ 8أ 6

 عضوا حمدي علً أحمد عوضد/ 8أ 4

 عضوا أسامه فوزي زهرانأ.د/  8

 عضوا د/ دمحم سٌد عبد المادر 4

 عضوا الرشٌديعبد الحمٌد د/ دمحم  6

 م "عضوا "كادر عا طارق دمحم عبدالحمٌد / السٌد 5

 سكرتٌر اللجنة رحاب دمحم عمارةالسٌدة /  6

د/ رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة 8السٌد أبدأ 
                                                                                                                            -وهً كاآلتً :

 

  المصـادلــات :أوال 

 .م46/3/4848المنعمدة بتارٌخ  الثانٌة عشرة(المصادلة علً محضر الجلسة السابمة ) 

  لسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة موضوعاتثانٌا : 

ت واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافمة د/ رئٌس مجلس  لسم هندسة اإللكترونٌا8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (6-6) 

 دكتور الفلسفة فًلدرجة دة الممٌ -/ هاٌدي احمد على الضوى  ةللمهندسالدكتوراه رسالة بعلً تسجٌل خطة البحث الخاصة 

تة سلمتوسط  النهائً م والمعدل التراكم4866ًاكتوبر العلوم الهندسٌة بمسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة 

( وٌحك لها التسجٌل . 8.86مواد )    

اطار عام كفء لتطبٌمات تأمٌن انترنت االشٌاء ٌعتمد على البصمات "               " -:فً موضوع   

" Efficient Biometric Security Framework for Internet of Things Applications" 

    -تحت إشراف :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسم  استاذ فتحً السٌد عبد السمٌعد/ أ. 6
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   المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌةهندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم  بمسم أستاذ مساعد  غادة دمحم عبدالستار البنبًد/  4

المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة وعلوم الحاسبات هندسة مسممدرس ب د/ عز الدٌن جاد الرب حمدان  8   

المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة سممدرس بم د/ ولٌد فؤاد جابر الشافعً 4  

 
 .افمة علً التسجٌل للمهندسة المذكورةم بالمو68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد

 التسجٌل للمهندسة المذكورة. بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بشأن الموافمة  هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  لسم ( ب4-6)

 بشأن تشكٌل -امٌرة عبد المنعم محمود على /  ةالطلب الممدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس علً
 .ةالمذكور ةلة الخاصة بالمهندسللرسالجنة الحكم والمنالشة 

-تحت عنوان:   

 "تخفٌض التشوهات والتمسٌم الكفء للصور الطبٌة               " 

Efficient Degradation Reduction and Segmentation of Medical Images"   " 

  -والمنالشة من السادة: تشكٌل لجنة الحكم بالموافمة علً م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ ولد أوصى المجلس بجلسته 

 )مشرف ( اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسمأستاذ متفرغ  أ.د/ طه السٌد طه 6

 )مشرف ( اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسمأستاذ متفرغ  أ.د/ السٌد محمود الربٌعً  4

 ( داخلً) اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسمأستاذ متفرغ  أ.د/ معوض ابراهٌم معوض 8

 ) خارجً( لماهرةجامعة ا –استاذ بكلٌة الهندسة  احمد هشام لندٌلد/ أ. 4

 

 تشكٌل لجنة الحكم والمنالشةة بالموافمة علً المسم جلسم بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -: المـــرار

 . إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك  ةللمهندسة المذكور
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بشأن الموافمة  هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  لسم ( ب8-6)
 بشأن تشكٌل-اٌمان جابر زهران الشٌخ عمر /  ةالطلب الممدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس علً

 .ةالمذكور ةاصة بالمهندسللرسالة الخلجنة الحكم والمنالشة 

-تحت عنوان:   

 "نظام تحدٌد الهوٌة بترددات الرادٌو لتحسٌن مرالبة المواد النووٌة         "  
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"Radio Frequency Identification System to Improve The Monitoring of Nuclear 

Materials" 

  -تشكٌل لجنة الحكم والمنالشة من السادة: فمة علًبالموا م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ ولد أوصى المجلس بجلسته 

 ) خارجً( حلوانجامعة  –بكلٌة الهندسة متفرغ استاذ   مصطفى سعدأ.د/ السٌد  6

 )مشرف ( اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسمأستاذ متفرغ  أ.د/ معوض ابراهٌم معوض 4

 (مشرف)  المنصورةجامعة  –استاذ بكلٌة الهندسة  براهٌم دمحم حسن أ.د/ حسن إ 8

 ( داخلً) اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسمأستاذ  اسامة فوزى زهراند/ أ. 4

 

 تشكٌل لجنة الحكم والمنالشةة ًبالموافمة عل المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -: المـــرار

 . إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك  ةللمهندسة المذكور
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بشأن الموافمة  هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  لسم خصوص الخطا( ب4-6)
لجنة  بشأن تشكٌلسامٌة دمحم دمحم عبدالحلٌم  /  ةالطلب الممدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس علً

 .ةالمذكور ةللرسالة الخاصة بالمهندسالحكم والمنالشة 

-تحت عنوان:   

 "تصنٌف سلسل الحمض النووي على اساس التعلم العمٌك         "  

 Classification of DNA Sequences Based on Deep Learning "" 
  -تشكٌل لجنة الحكم والمنالشة من السادة: بالموافمة علً م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ ولد أوصى المجلس بجلسته 

ة )مشرف(المنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة–تاستاذ متفرغ بمسم هندسة وعلوم الحاسبا واحد إسماعٌل/ نبٌل عبدال أ.د 6  

 ( داخلً) اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسمأستاذ متفرغ  حسام الدٌن حسٌن احمدأ.د/  4

 )مشرف ( اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسمتاذ متفرغ أس أ.د/ السٌد محمود الربٌعً  8

 ) خارجً( المنصورة جامعة  –استاذ بكلٌة الهندسة  دمحم عبد العظٌم دمحمد/ أ. 4

 

 لجنة الحكم والمنالشةةتشكٌل  بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -: المـــرار

 . إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك  ةللمهندسة المذكور
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بشةأن الموافمةة  هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةمن السٌد أ.د/ رئةٌس مجلةس  لسةم  خصوص الخطاب الوارد( ب6-6)
لجنةة  بشةأن تشةكٌل  تنهاد طه حجةا  دمحم عةز/  ةبالمهندس الماجستٌر الخاصةالطلب الممدم من لجنة االشراف على رسالة  علً

 .ةالمذكور ةللرسالة الخاصة بالمهندسالحكم والمنالشة 
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-تحت عنوان:   

 " تحلٌل صور المرنٌة        "

Analysis of Corneal Images " " 

  -تشكٌل لجنة الحكم والمنالشة من السادة: بالموافمة علً م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ لد أوصى المجلس بجلسته   

 )داخلً (المنوفٌة جامعة اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسممتفرغ  أستاذ أ.د/ ابراهٌم دمحم الدكانً 6

 )خارجً ( المنوفٌة جامعة -الحاسبات والمعلومات بكلٌةمتفرغ  أستاذ أ.د/ محى دمحم هدهود  4

 )مشرف ( ةاإللكترونٌ الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسم)مساعد(أستاذ متفرغ  د/ عادل شاكر الفٌشاوي  8

 (مشرف) اإللكترونٌة الهندسة بكلٌةالصناعٌة والتحكم  االلكترونٌات هندسة بمسمأستاذ مساعد  د/ غادة دمحم عبد الستار البنبً 4

 

 تشكٌل لجنة الحكم والمنالشةة بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -: المـــرار

 . إلٌه اإلشارةنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك ب ةللمهندسة المذكور
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بشةأن الموافمةة  كترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةهندسةة االلخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئةٌس مجلةس  لسةم ( ب5-6)
لجنةة  بشةأن تشةكٌل -  آٌةة دمحم جمةال دمحم دمحم/  ةبالمهندسة الماجسةتٌر الخاصةةالطلب الممدم من لجنة االشراف على رسةالة  علً

 .ةالمذكور ةللرسالة الخاصة بالمهندسالحكم والمنالشة 

-تحت عنوان:   

 الشعة تحت الحمراء المتتابعة" "تصحٌح عدم االنتظام فً لمطات صور ا

"Non-Uniformity Correction in Infrared Image Sequences"          

  -تشكٌل لجنة الحكم والمنالشة من السادة: بالموافمة علً م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ لد أوصى المجلس بجلسته   

ة )مشرف(المنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة–تلوم الحاسبااستاذ متفرغ بمسم هندسة وع / نبٌل عبدالواحد إسماعٌل أ.د 6  

 )داخلً (المنوفٌة جامعة اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسممتفرغ  أستاذ أ.د/ دمحم دمحم عبدالسلم نصار  4

 ) خارجً(  الزلازٌكجامعة  –استاذ بكلٌة الهندسة  شرف اسماعٌل سٌدأ.د/ دمحم  8

 )مشرف ( اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بمسم)مساعد(أستاذ متفرغ  عادل شاكر الفٌشاوي د/  4

 الشةةتشكٌل لجنة الحكم والمن بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -: المـــرار

 . إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك  ةللمهندسة المذكور
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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بشةأن الموافمةة  هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةئةٌس مجلةس  لسةم خصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ ر( ب6-6)
 بشةأن تشةكٌلإٌمةان دمحم عبةد المجٌةد عمةران /  ةبالمهندسة الماجسةتٌر الخاصةةالطلب الممدم من لجنة االشراف على رسةالة  علً

 .ةالمذكور ةللرسالة الخاصة بالمهندسلجنة الحكم والمنالشة 

-تحت عنوان:   

 " ٌاسات الحٌوٌة المابلة لإللغاء على اساس التعلٌم العمٌك باعتباره تمنٌه جدٌدة ألمن المرافك النووٌةنظام الم"

"Cancelable Biometric System Based on Deep Learning as a New Technique for 

Nuclear Facilities Security"          

  -تشكٌل لجنة الحكم والمنالشة من السادة: بالموافمة علً م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ لد أوصى المجلس بجلسته   

ة )مشرف(المنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة–تاستاذ متفرغ بمسم هندسة وعلوم الحاسبا / نبٌل عبدالواحد إسماعٌل أ.د 6  

 )داخلً (المنوفٌة جامعة اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الكهربٌــــــة تواالتصاال االلكترونٌات هندسة بمسممتفرغ  أستاذ أ.د/ عبد العزٌز ابراهٌم محمود  4

 ) خارجً( الماهرةجامعة  –استاذ بكلٌة الهندسة  احمد جمعه رضوانأ.د/  8

 )مشرف ( مساعد بهٌئة الطالة الذرٌةأستاذ    اٌمن عزب عبد الحلٌمد/  4

 تشكٌل لجنة الحكم والمنالشةة بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -: المـــرار

 . إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك  ةللمهندسة المذكور
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بشأن الموافمة  هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  لسم ( ب3-6)
 بشأن تشكٌل - دمحم عصام عبدالعزٌز عبدالعال بالمهندس /  الماجستٌر الخاصةالطلب الممدم من لجنة االشراف على رسالة  علً

 الخاصة بالمهندس المذكور.للرسالة لجنة الحكم والمنالشة 

-تحت عنوان:   

 " تطبٌك خوارزمٌات التشفٌر بواسطة الرٌاضٌات الرباعٌة "

" Implementation of the  Encryption Algorithms Using Quaternion Mathematics "" 

  -منالشة من السادة:تشكٌل لجنة الحكم وال بالموافمة علً م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ لد أوصى المجلس بجلسته   

 ) خارجً( اإلسكندرٌةجامعة  –بكلٌة الهندسة متفرغ  أستاذ   حسن دمحم الكمشوشًأ.د/  6

ة )مشرف(المنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة –الفٌزٌما والرٌاضٌات الهندسٌة بمسم  متفرغال الرٌاضٌات الهندسٌة استاذ  إٌمٌل صبحى سعد شكر هللا/  أ.د 4  

(داخلًة )المنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة –اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة استاذ بمسم هندسة  منى دمحم صبري شمٌر د/ أ. 8  

 )مشرف ( –بمسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة مساعد أستاذ    سعٌد دمحم عبدالعاطىد/  4
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 تشكٌل لجنة الحكم والمنالشةة بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -: المـــرار

 . إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك  للمهندس المذكور
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بشأن الموافمة  هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  لسم ( ب9-6)
لجنة  بشأن تشكٌل نٌفٌن دمحم فؤاد صادق /  ةبالمهندس الماجستٌر الخاصةالطلب الممدم من لجنة االشراف على رسالة  علً

 .ةالمذكور ةالة الخاصة بالمهندسللرسالحكم والمنالشة 

-تحت عنوان:   

  "تحلٌل ومعالجة صور األشعة تحت الحمراء  "

Analysis and Processing of Infrared  Images  "" 

  -تشكٌل لجنة الحكم والمنالشة من السادة: بالموافمة علً م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ لد أوصى المجلس بجلسته   

ة )مشرف(المنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة –اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة استاذ متفرغ بمسم هندسة   الدكانً أ.د/ إبراهٌم دمحم 6  

(داخلًة )المنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة –اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة استاذ متفرغ بمسم هندسة  / عادل عبدالمسٌح صلٌب  أ.د 4  

(مشرفة )المنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة –اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة سم هندسة بممتفرغ استاذ  أ.د/ سامى عبدالمنعم الضلٌل  8  

 ( خارجً) –باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنمل البحريأستاذ  أ.د/ صالح مصباح المفاص  4

 تشكٌل لجنة الحكم والمنالشةة بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة نةاللج توصً -: المـــرار

 . إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك  ةللمهندسة المذكور
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بشأن الموافمة  هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس  لسم ( ب68-6)
 بشأن تشكٌل -نانسً عبدالعظٌم حسن عرفة /  ةبالمهندس الماجستٌر الخاصةالطلب الممدم من لجنة االشراف على رسالة  علً
 .ةالمذكور ةللرسالة الخاصة بالمهندسجنة الحكم والمنالشة ل

-تحت عنوان:   

  " نمذجة لناة اإلتصال فً شبكات النانو "

"Communication Channel Modeling in Nano Networks" 

  -ادة:تشكٌل لجنة الحكم والمنالشة من الس بالموافمة علً م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ لد أوصى المجلس بجلسته   

(داخلًة )المنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة –اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة استاذ متفرغ بمسم هندسة  أ.د/ طه السٌد طه  6  

(مشرفة )المنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة –اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة استاذ متفرغ بمسم هندسة    م/ عاطف السٌد أبو العز أ.د 4  

(خارجً) لماهرةا جامعة –بكلٌة الهندسة استاذ  أ.د/ خالد دمحم فؤاد الخامً  8  
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 )مشرف ( ةالمنوفٌ جامعة– االلكترونٌة الهندسة كلٌة –بمسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة مساعد أستاذ  د/ سعٌد دمحم عبدالعاطى  4

 تشكٌل لجنة الحكم والمنالشةة بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً افمةبالمو اللجنة توصً -: المـــرار

 . إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك  ةللمهندسة المذكور
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الطلب  نشأب اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةهندسة د/ رئٌس مجلس لسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 66-6)
دورة  اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةبمسم هندسة  الممٌد  بتمهٌدي ماجستٌر –رامً دمحم عمر خطاب /  الممدم من الطالب

  م و ذلن نظراا لظروف مرض زوجته.4869/4848بالموافمة على اٌماف تسجٌل عام تانى عن العام الجامعً   م4864اكتوبر

تةانى عةن  ماٌمةاف تسةجٌل الطالةب المةذكور عةا علةً بالموافمةة م68/9/4848المنعمةدة بتةارٌخ  بجلسةته ولد أوصً المجلةس

 و ذلن نظراا لظروف مرض زوجته. م طبما للوائح والمواعد المعمول بها4869/4848العام الجامعً 

اٌماف تسةجٌل الطالةب المةذكور  بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المـــرار :

 م طبما للوائح والمواعد المعمول بها و ذلن نظراا لظروف مرض زوجته.4869/4848تانى عن العام الجامعً  معا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
انتهاء د/ رئٌس مجلس  لسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 64-6)

فً العلوم الهندسٌة وحٌث أن مدة  رالمسجلة  لدرجة الماجستٌ -م الحاجة المدة المانونٌة الخاصة بالطالبة/ سامٌة دمحم عبد السل
م ولم تحصل على 4848/ 9/ 88عن أربع سنوات من تارٌخ المٌد حسب المواعد المنظمة لذلن وتنتهى فً  دالدراسة ال تزٌ

 .درجة الماجستٌر حتى اآلن 

افمةة علةى الغةاء التسةجٌل للطالبةة المةذكورة وذلةن بنةاءاا علةى بالمو  م68/9/4848ولد أوصً المجلس بجلسته المنعمدة بتارٌخ 
 طلب السادة المشرفٌن وذلن النمطاعها عن استكمال الدراسة منذ التسجٌل.

الغاء التسجٌل للطالبة المذكورة وذلةن  بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

 لمشرفٌن وذلن النمطاعها عن استكمال الدراسة منذ التسجٌل.بناءاا على طلب السادة ا

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

نتهاء اد/ رئٌس مجلس  لسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 68-6)

وعددهم  م 4869/4848فً العلوم الهندسٌة للعام الجامعً  رالمسجلٌن  لدرجة الماجستٌ بالمدة المانونٌة الخاصة بالطل

وحٌث أن  -( طالب اولهم المهندسة / شٌماء السٌد عبد العزٌز حسن .... وآخرهم المهندس / باسم عادل عبد الفتاح الغراب 84)

م ولم ٌحصلوا 4848/ 9/ 88سنوات من تارٌخ المٌد حسب المواعد المنظمة لذلن وتنتهى فً  عن أربع دمدة الدراسة ال تزٌ

 .على درجة الماجستٌر حتى اآلن 

بالموافمة على مد فترة التسجٌل لمدة عام إضةافً لكةل طالةب وذلةن   م68/9/4848ولد أوصً المجلس بجلسته المنعمدة بتارٌخ 
 بناءاا على طلب من السادة المشرفٌن .

مةد فتةرة التسةجٌل لمةدة عةام إضةافً  بالموافمةة علةً المسةم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

 لكل طالب وذلن بناءاا على طلب من السادة المشرفٌن .

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

 موضوعات لسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا
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بشأن الموافمة علً تسجٌل خطة البحث  وعلوم الحاسباتهندسة د/ رئٌس مجلس  لسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (6-6)

وعلوم بمسم هندسة ماجستٌر العلوم الهندسٌة لدرجة دة الممٌ -/ زهراء سعٌد حسن بدٌر ةللمهندسالماجستٌر رسالة بالخاصة 

وٌحك لها التسجٌل .  (8.66النهائً )عدد النماط والمتوسط () م والمعدل التراكم4863ًأكتوبر دورة  الحاسبات    

 "ألمراض الرئة  تصنٌف صور االشعة الممطعٌة "        -:فً موضوع 

"Lung Diseases Computed Tomography Images Classification  " 

   -تحت إشراف :

جامعة المنوفٌة–الهندسة االلكترونٌة  ةكلٌ –الحاسبات  مهندسة وعلو بمسم أستاذ جمال محروس على عطٌه / د.أ 6  

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة - وعلوم الحاسبات هندسة بمسم مدرس مروة احمد شوماند/  4

 
 .م بالموافمة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة68/9/4848دة بتارٌخولد أوصً المجلس بجلسته المنعم

 .التسجٌل للمهندسة المذكورة بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المـــرار :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 عمةد امتحةان شةامل علةً بشةان الموافمةةهندسة وعلوم الحاسبات د/ رئٌس مجلس لسم 8الخطاب الوارد من السٌد أبخصوص  (4-6)

هندسةة وعلةوم  فةً العلةوم الهندسةٌة بمسةم لدرجةة دكتةور الفلسةفة ةالمسجلو –أمانً سمٌر صابر حسن /  ةالخاص بالمهندس

 .الحاسبات

-تحت عنوان:            

 "تحلٌل االعتمادٌة وتحسنها لنظام الحماٌة للمفاعل النووي  "

 

"Reliability Analysis and Improvement for the Nuclear Reactor Protection 

System" 

 

 ةلمذكورا ةعمد االمتحان الشامل للطالب بالموافمة علً م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ ولد أوصى المجلس بجلسته  

  -وتتكون لجنة االمتحان من السادة:
جامعة المنوفٌة–الهندسة االلكترونٌة  ةكلٌ–الحاسبات  مهندسة وعلو بمسم أستاذ اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره /د.أ 6  

ٌةجامعة المنوف–الهندسة االلكترونٌة  ةكلٌ–الحاسبات  مهندسة وعلو بمسم متفرغ أستاذ  نوال أحمد الفٌشاوي/ د.أ 4  

جامعة المنوفٌة–الهندسة االلكترونٌة  ةكلٌ-وعلوم الحاسبات  ةبمسم هندس أستاذ  جمال محروس على عطٌه /دأ. 8  

جامعة المنوفٌة–الهندسة االلكترونٌة  ةكلٌ –هندسة االلكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة  بمسم مساعد أستاذ / سعٌد دمحم عبدالعاطىد 4  

 استاذ بمعهد بحوث اإللكترونٌات مددمحم نور السٌد أح /أ.د 6

 ةعمد االمتحةان الشةامل للطالبة بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -: لمـــرارا

 . إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك  ةالمذكور
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وعلوم الحاسبات بشأن الطلب الممدم من الطالب/ دمحم سامى هندسة د/ رئٌس مجلس  لسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (8-6)

وعلوم الحاسبات مع العلم ان الطالب حاصل على بكالورٌوس الهندسة ة هندس دمحم سعٌد حامد للمٌد بدبلوم الدراسات العلٌا لسم

ممبول. مااللكترونٌة تخصص هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم من كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف بتمدٌر عا  

 م الدراسةات العلٌةا لسةمم بالموافمةة علةً لٌةد المهنةدس المةذكور بةدبلو68/9/4848ولد أوصً المجلس بجلسته المنعمدة بتارٌخ
 .وعلوم الحاسباتهندسة 

لٌةد المهنةدس المةذكور بةدبلوم  بالموافمةة علةً المسةم مجلةس بتوصةٌة جةاء مةا علةً بالموافمةة اللجنة توصً -المـــرار :

 وعلوم الحاسبات.هندسة  الدراسات العلٌا لسم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

للسةةادة  ةسةةنوٌالرٌر االتمةة وعلةةوم الحاسةةبات بشةةأنهندسةةة رئةةٌس مجلةةس  لسةةم د/ 8بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ( 4-6)

ـ وأخةرهم الطالبةة / سةلوى ( أولهم الطالب/ أحمد عبدالعظٌم غزٌه 44( وعددهم ) )الدكتوراهلدرجة  ٌن لمسجللب االمشرفٌن على الط

 سعٌد على السٌد .

 .لسادة المشرفٌن ة لسنوٌالرٌر اما جاء بالتمم بالموافمة علً 68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد

 .شرفٌن لسادة المة لسنوٌالرٌر اما جاء بالتم بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

ٌن للسادة المشرف ةسنوٌالرٌر االتم وعلوم الحاسبات بشأنهندسة رئٌس مجلس  لسم د/ 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 6-6)

على  وأخرهم الطالبة / والء دمحم خلٌل  . ( أولهم الطالب/ دمحم فتحً أبو العل64)الماجستٌر( وعددهم )لدرجة  ٌن لمسجللب اعلى الط  

 .لسادة المشرفٌن ة لسنوٌالرٌر اما جاء بالتمم بالموافمة علً 68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد

 .لسادة المشرفٌن ة لسنوٌالرٌر اما جاء بالتم بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً الموافمةب اللجنة توصً -المرار:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 للسادة ةسنوٌالرٌر االتم بشأنوعلوم الحاسبات هندسة رئٌس مجلس  لسم د/ 8السٌد أ بخصوص الخطاب الوارد من( 5-6)

( طالب أولهم الطالب / وائل 66( والتً ٌوصون فٌها بالمد للطلب وعددهم ) )الماجستٌرلدرجة  ٌن لمسجللب اعلى الط المشرفٌن

 أحمد عزت دمحم عناٌت  ـ وأخرهم الطالبة / والء دمحم خلٌل  .

 م بالموافمة علً ماجاء بالتمارٌر بالمد للطلب المذكورٌن .68/9/4848بتارٌخ ةوصً المجلس بجلسته المنعمدولد أ

 ماجاء بالتمارٌر بالمد للطلب المذكورٌن . بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

علةى إلغةاء لٌةد الطالبةة /  الموافمةة بشأن وعلوم الحاسباتهندسة د/ رئٌس مجلس  لسم 8أبخصوص الخطاب الوارد من السٌد ( 6ـ 6)

 م  وذلن النتهاء المدة المانونٌة .4865بالمسم دورة ٌناٌرهدٌل فتحً دمحم بكٌر ـ والممٌدة لدرجة الماجستٌر 

 .ورة م بالموافمة علً إلغاء لٌد الطالبة المذك68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد

 . إلغاء لٌد الطالبة المذكورة بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

علةى إلغةاء لٌةد الطالةب /  الموافمةة بشأن وعلوم الحاسباتهندسة د/ رئٌس مجلس  لسم 8أبخصوص الخطاب الوارد من السٌد ( 6ـ 3)

م  4863ح زٌن الدٌن ـ المدرس المساعد بالمسم والممٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بالمسم دورة ٌنةاٌررامً أشرف صل

 وذلن نظراا لحصوله على المنحة الممدمة من البرنامج المصري األلمانً للمنح طوٌلة المد .

 .لطالب المذكورة لغاء لٌد ام بالموافمة علً إ68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد

 إلغاء لٌد الطالب المذكورة . بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التمرٌر السنوي للسةادة المشةرفٌن  بشأن وعلوم الحاسباتهندسة د/ رئٌس مجلس  لسم 8أبخصوص الخطاب الوارد من السٌد ( 6ـ 9)

 على الطالب / دمحم عاطف دمحم دمحم موسى ـ المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بالمسم وٌوصون فٌه باإللغاء له.  

 .لطالب المذكورم بالموافمة علً ما جاء بالتمرٌر بإلغاء تسجٌل ا68/9/4848بتارٌخ ةبجلسته المنعمد ولد أوصً المجلس

 ما جاء بالتمرٌر بإلغاء تسجٌل الطالب المذكور. بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

 رابعا:-   موضوعات لسم الفٌزٌما والرٌاضٌات الهندسٌة

بشأن الموافمة علً تسجٌل خطة  ةالفٌزٌما والرٌاضٌات الهندسٌد/ رئٌس مجلس  لسم 8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (6-6)

الهندسٌة االساسٌة العلوم  دكتور الفلسفة فًلدرجة دة الممٌ -/ نورا ٌحً زكرٌا الشٌخ  ةللمهندسالدكتوراه سالة ربالبحث الخاصة 

( وٌحك لها التسجٌل8.96خمسة مواد )لمتوسط  النهائً م والمعدل التراكم4869ًٌناٌر دورة  ةالفٌزٌما والرٌاضٌات الهندسٌبمسم     

كسٌد الزنن النانوى وغناطٌسٌة المخففة المائمة على اغشٌة رلٌمة من االموصلت الم اشباه " -:فً موضوع 

 التركٌب المطعم لتطبٌمات االلكترونٌات الدوارة "              

" Doped Nano Structural Zinc Oxide Thin Films Based on Diluted Magnetic 
Semiconductors for Spin Electronics applications" 

    -ف :تحت إشرا

 الدلً جٌزة -المركز المومً للبحوث -رئٌس مجال لٌاس الخواص الكهربٌة والعزلٌة للمواد -دفٌزٌاء الجوام استاذ أ.د/ اٌناس كمال بطٌشه 6

 المنوفٌة جامعة -كترونٌةاإلل الهندسة بكلٌة الفٌزٌما والرٌاضٌات الهندسٌة بمسم متفرغ فٌزٌاء جوامد أستاذ مساعد  احمد دمحم عبد الفتاح ابو عراٌسد/  4

  

المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة الفٌزٌما والرٌاضٌات الهندسٌة مسمالهندسٌة ب ءمدرس الفٌزٌا د/ دمحم سعٌد حسن شمس  8   

 
 .م بالموافمة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد

 .التسجٌل للمهندسة المذكورة بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

ة بشأن ممترح تنظٌمً لكٌفٌة اسةناد الفٌزٌما والرٌاضٌات الهندسٌئٌس مجلس  لسم د/ ر8أبخصوص الخطاب الوارد من السٌد ( 6 -4)

ماجسةةتٌر( علةةى السةةادة اعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس داخةةل االلسةةام العلمٌةةة بشةةكل دوري  –مهةةام االشةةراف علةةى الرسةةائل العلمٌةةة )دكتةةوراه 

 ومنتظم.

 مراعاة بالنسبة للهٌئة المعاونة ٌتم التسجٌل لهم مععضاء انه لد تحدث االم و68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد
اما بالنسةبة للطةلب مةن الخةار  فٌةتم تسةجٌلهم بنةاءا علةى رغبةاتهم حٌةث انهةم هةم مةن ٌحةددون  البحثٌة الخاصة بالمسم ةخطالااللتزام ب
 .المشرفٌن

 . المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ما ٌستجد من اعمال  -:خامسا

 هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكمموضوعات لسم   

جلس  لسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافمة علً د/ رئٌس م8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ (6-6)

الممٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم  -تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه  للمهندس / ٌوسف فوزى ٌوسف حنا  

 ((4.93)دً النهائً )لمتوسط ستة موام والمعدل التراكم4865الهندسٌة بمسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة أكتوبر 

   وٌحك له التسجٌل . 

 تطوٌر الشبكات العصبٌة المتمدمة للتحكم فً حركة الروبوت  ""        -:فً موضوع 

"Development of Advanced Neural Networks for Robotic Motion Control"  

   -تحت إشراف :

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم هندسة بمسم تفرغ ـم أستاذ أ.د/ دمحم عبدالعظٌم البردٌنً  6

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم هندسة بمسم أستاذ مساعد  د/ أحمد دمحم دمحم النجار 4

 المنوفٌة جامعة -اإللكترونٌة الهندسة بكلٌة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم هندسة بمسم مدرس د/ عبد العزٌز على عبد العزٌز خاطر 8

 .م بالموافمة علً التسجٌل للمهندس المذكور68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد

 مهندس المذكور.التسجٌل لل بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

 ةنوٌسالرٌر االتم د/ رئٌس مجلس  لسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)

( أولهم الطالب/ عبدالحمٌد سعٌد عبدالحمٌد شعلن ـ 46( وعددهم ) )الماجستٌرلدرجة  ٌن لمسجللب اللسادة المشرفٌن على الط

 وأخرهم الطالب / مهند خلٌل رجب الحوشً .

 .مشرفٌن لسادة الة لسنوٌالرٌر اما جاء بالتمم بالموافمة علً 68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد

 .لسادة المشرفٌن ة لسنوٌالرٌر اما جاء بالتم بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

السةنوٌة رٌر االتمة د/ رئٌس مجلةس  لسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 8-6)

 شتا . ح( وهى الطالبة / أمل عادل أبو الفت6( وعددهم ) )الدكتوراهلدرجة ٌن لمسجللب اللسادة المشرفٌن على الط

 .لسادة المشرفٌن ل السنوي رٌرما جاء بالتمم بالموافمة علً 68/9/4848تارٌخب ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد

 .لسادة المشرفٌن ة لسنوٌالرٌر اما جاء بالتم بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

الطلبات الممدمة مةن  د/ رئٌس مجلس  لسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ( 4-6)

(طالةب 63الموافمةة علةى المةد للطةلب وعةددهم )( والتةً ٌطلبةون فٌهةا  )الماجسةتٌرلدرجةة  ٌن لمسةجللب اعلةى الطة السادة المشةرفٌن

 أولهم الطالبة/ سالً عبدالعزٌز دمحم السٌد  ـ وأخرهم الطالب / إسلم دمحم السٌد شاهٌن .

 . م بالموافمة علً المد لعام أخر للطلب المذكورٌن68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد
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 . المد لعام أخر للطلب المذكورٌن بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

الطلةب الممةدم مةن  جلس  لسم هندسة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأند/ رئٌس م8أبخصوص الخطاب الوارد من السٌد ( 6ـ 6)

علةى  والتةً ٌطلبةون فٌةه الموافمةة مالمسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر بالمسة –آٌات سعٌد عبدالجواد النجار  / السادة المشرفٌن على الطالبة 

  تواصل معها.للطالبة وذلن النمطاعها عن البحث لمدة عام مع عدم جدوى ال لإلغاء التسجٌ

 .للطالبة المذكورة م بالموافمة علً إلغاء التسجٌل 68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد

 إلغاء التسجٌل للطالبة المذكورة . بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

إعتمةاد توزٌةةع  د/ رئةٌس مجلةس  لسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن8أبخصةوص الخطةاب الةوارد مةن السةٌد ( 6 -5)

 ممررات الدراسات العلٌا .

 .م بالموافمة علً اإلعتماد 68/9/4848بتارٌخ ةنعمدولد أوصً المجلس بجلسته الم

 اإلعتماد . بالموافمة علً المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

لكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن ممترح تنظٌمً د/ رئٌس مجلس  لسم هندسة اإل8أبخصوص الخطاب الوارد من السٌد ( 6 -6)

ماجستٌر( على السادة اعضاء هٌئة التدرٌس داخل االلسام العلمٌة بشكل  –لكٌفٌة اسناد مهام االشراف على الرسائل العلمٌة )دكتوراه 

 دوري ومنتظم.

 :ـاآلتً م علً 68/9/4848بتارٌخ ةولد أوصً المجلس بجلسته المنعمد
 .ـ تطبٌك الئحة الدراسات العلٌا من حٌث عدد المشرفٌن 6
 االنفراد باإلشراف على الطالب . زـ ال ٌجو4
 بٌن المسارات المختلفة فً المسم .  نـ االلتزام بخطة المسم لتحمٌك التواز8
 راف ) استاذ ـ استاذ مساعد ـ مدرس (اإلشـ ٌفضل التنوع فً لجنة 4

 . المسم مجلس بتوصٌة جاء ما علً بالموافمة اللجنة توصً -المرار:

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

 موضوعات لسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة 

بشةأن الموافمةة  هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةةخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئةٌس مجلةس  لسةم ( ب3-6)
اعةادة بشأن   -ٌحٌا زكرٌا مصطفى السٌد حاتم /  بالمهندس الماجستٌر الخاصةالطلب الممدم من لجنة االشراف على رسالة  علً

م وعةدم 66/9/4848وذلةن النتهةاء صةلحٌة اللجنةة بتةارٌخ  للرسةالة الخاصةة بالمهنةدس المةذكورة الحكم والمنالشة لجن تشكٌل
 .امكانٌة حضور الطالب من المملكة العربٌة السعودٌة فً الولت الحالً لحضور المنالشة نظرا لظروف جائحة كورونا

 

  -تشكٌل لجنة الحكم والمنالشة من السادة:اعادة  بالموافمة علً م68/9/4848المنعمدة بتارٌخ لد أوصى المجلس بجلسته   

 / سعٌد السٌد اسماعٌل الخامً دأ.  6

 
 جامعة اإلسكندرٌة )مشرف (–استاذ متفرغ بكلٌة الهندسة

 جامعة المنوفٌة )مشرف (–كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -استاذ متفرغ بمسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة أ.د/ السٌد محمود الربٌعً 4

 جامعة اإلسكندرٌة )خارجً (–استاذ بكلٌة الهندسة نهى عثمان لرنًأ.د/  8
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 ( داخلًجامعة المنوفٌة )–كلٌة الهندسة اإللكترونٌة -بمسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة مساعداستاذ  / دمحم صلح طبورد 4

 

تشةكٌل لجنةة الحكةم  اعةادة بالموافمةة علةً المسةم مجلةس بتوصةٌة جةاء مةا علةً بالموافمةة اللجنة توصً -: المـــرار

 . إلٌه اإلشارةبنفس التشكٌل الممترح الوارد من المسم والسابك  المذكور للمهندس والمنالشة
 

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

ظهرا" ة"ولد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر  

 

 

 وكٌل الكلٌة                                                                           

 ٌا والبحوثللدراسات العل                                                للعرض علي مجلس الكلية 

  د/ منً دمحم صبري شمٌر(8)أ                                                                 

  
 
 
 
 
 

 


