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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة الرابعة رقم ( )4عن شهردٌسمبر4869م

 إنه فً ٌوم االحد الموافق  4869/64/ 44م وفً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة الدراساتالعلٌا برئاسة السٌد األستاذ الدكتور /منً محمد صبري شقٌر وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها
وبحضور كلا من السادة األعضاء -:
6

أ8د /طه السٌد طه

عضوا

4

أ8د /حمدي علً أحمد عوض

عضوا

8

أ.د /رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانً

عضوا

4

د /أسامه فوزي زهران

عضوا

6

د /محمد عبده محمد بربار

عضوا

5

السٌد /طارق محمد عبد الحمٌد

6

السٌدة /رحاب محمد عمارة

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 4869/66/44م.

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  /رنا ملٌجً متولى ملٌجً نصار – درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

" استخدام التقنٌات البصرٌة فً تشفٌر الصور الرقمٌة "

”“ Utilization of Optical Techniques in Digital Image Scrambling
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصيً اللجنية بالموافقية عليً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم بمينح المهندسية الميذكورة درجية الماجسيتٌر فيً العليوم
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 المهندس  /محمد أبو الحسن الشاذلً أبو ٌوسؾ – درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

" االستشعار الطٌفً الكؾء فً االنظمة متعددة الحوامل "
”“ Efficient Spectrum Sensing for Multi-carrier Systems

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القييرار -:توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً مييا جيياء بتوصييٌة مجلييس القسييم بميينح المهنييدس المييذكور درجيية الماجسييتٌر فييً العلييوم
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 المهندس  /عمرو سعد الدٌن السٌد شعبان – درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع-:

" التصوٌر الطبقً والحجمً لألجسام الحٌوٌة "
”“ Tomographic Imaging of Biological Objects

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القييرار -:توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً مييا جيياء بتوصييٌة مجلييس القسييم بميينح المهنييدس المييذكور درجيية الماجسييتٌر فييً العلييوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( ) 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 المهندس /اٌمن الشوادفً عبد هللا عبد العال – درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع " -:تطبٌقات الشبكات االفتراضٌة الخاصة على شبكات تبدٌل الملصق متعددة البروتوكوالت "
”Applications of Virtual Private Networks on Multi Protocols Label Switching
" Networks
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القييرار -:توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً مييا جيياء بتوصييٌة مجلييس القسييم بميينح المهنييدس المييذكور درجيية الماجسييتٌر فييً العلييوم
الهندسٌة تخصص 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 المهندس /احمد ابراهٌم عبد الشكور محمد– المعٌد بالقسم درجة الماجستٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع " -:تحسٌن اداء تفرٌػ البٌانات فً الشبكات اللسلكٌة الؽٌر متجانسة "
” Performance Improvement of Data Offloading in Heterogeneous Wireless
"Networks
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القييرار -:توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً مييا جيياء بتوصييٌة مجلييس القسييم بميينح المهنييدس المييذكور درجيية الماجسييتٌر فييً العلييوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( ) 4-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /سارة سعٌد عبد النور عبد الحق– درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع " -:تقٌٌم المراقبة والتحكم عن بعد لمنشاة نووٌة اثناء حاالت الطوارئ باستخدام االتصاالت
البصرٌة عبر الفضاء الحر "
” Investigation of Remote Monitoring and Control of a Nuclear Facility in
" Emergency Situations Over Free Space Optical Communications
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً منح المهندسة الميذكورة درجية الماجسيتٌر
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت
القرار -:توصيً اللجنية بالموافقية عليً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم بمينح المهندسية الميذكورة درجية الماجسيتٌر فيً العليوم
الهندسٌة تخصص 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 المهندس /عصام عبد اللطٌؾ عبد الحمٌد عثمان – درجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع " -:نظام كؾء للتعرؾ على الوجوه اعتمادا على التعلم العمٌق "
"” Efficient Face Recognition Model Based on Deep Learning
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصيٌة مجليس القسيم بمينح المهنيدس الميذكور درجية دكتيور الفلسيفة فيً العليوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )4-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /مً عبد العظٌم ابراهٌم ابو الحسن – درجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع " -:مصفوفة الهوائً ذات النطاق الترددي العرٌض للتطبٌقات رادار الفتحة البنائٌة "
"” Wideband Antenna Array for Synthetic Aperture Radar Applications
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور
الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندسية الميذكورة درجية دكتيور الفلسيفة فيً العليوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )4-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة  /ؼادة حمادة عبد هللا عبد الحمٌد -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4869م والمعدل التراكمً لمتوسط نقاط اعلى اربع
مواد  4.89وٌحق لها التسجٌل وتستكمل.

فً موضوع -:

" استخدام تقنٌات معالجة الصور فً تصنٌؾ نظم التعدٌل اللسلكٌة"

" Utilization of Image Processing Techniques for Wireless Modulation
"Classification

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /معيييييييوض ابيييييييراهٌم معيييييييوض
دسوقً

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

4

د /مها محمد الصبروتى

استاذ بكلٌة الهندسة  -الجامعة المصرٌة الٌابانٌة

8

د/ولٌد فؤاد جابر الشافعً

مدرس بقسم االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4869/64/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة /شرٌن سعد محمد عبد هللا  -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 4863م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد
 8.88وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تحلٌل لقطات الفٌدٌو لكشؾ االنشطة "
"" Analysis of Video Frames For Activity Detection

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

د /عمر الفاروق ممدوح فؤاد

استاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسب بكلٌة الهندسة – جامعة المستقبل

8

د/ولٌد فؤاد جابر الشافعً

مدرس بقسم االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4869/64/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

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

( ) 4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة  /اٌمان صلح محمد بدر -المعٌدة بالقسم والمقٌدة لدرجة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 4863م والمعدل التراكمً النهائً
لمتوسط ستة مواد)  )8.43وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" تصمٌم وبناء الدوائر الكسرٌة الفوضوٌة "

"" Design and Hardware Implementation of Fractional Order Chaotic Circuits

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

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

8

أ.د/أحمد جمعه رضوان

أستاذ بقسم الرٌاضٌات والفٌزٌقا الهندسٌة -كلٌة الهندسة – جامعة القاهرة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4869/64/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القرار-:

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

( )4-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة  /منى حسنى محمد نصر -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 4863م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد
) )4.66وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" االسترجاع فائق الدقة لصور األشعة تحت الحمراء"
" " Super Resolution of Infrared Images

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

د /ؼادة محمد عبد الستار البنبً

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

8

د/ولٌد فؤاد جابر الشافعً

مدرس بقسم االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4869/64/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشيأن الموافقية
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة /دالٌا رمضيان سيلٌمان ابيو التنيا والمقٌيدة لدرجية الماجسيتٌر فيً
العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة أكتوبر 4863م والمعيدل التراكميً النهيائً لمتوسيط سيتة
مواد (  )8.43وٌحق لها التسجٌل.

فً موضوع -:

" استخدام تقنٌات معالجة الفٌدٌو لتضخٌم الحركة"

"" Utilization of Video Processing for Motion Magnification

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

د /عمر الفاروق ممدوح فؤاد

استاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسب بكلٌة الهندسة  -جامعة المستقبل

8

د/ولٌد فؤاد جابر الشافعً

مدرس بقسم االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4869/64/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالتسجٌل للمهندسة المذكورة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن الموافقية
علً الطلب المقدم من لجنة االشراؾ على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة  /سحر سعٌد عبد الكرٌم حامد بشأن تشكٌل لجنية
الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" تقٌٌم اداء االنظمة اللسلكٌة الهائلة متعددة المدخلت والمخرجات لشبكات الجٌل الخامس "
” “Performance Evaluation of Massive MIMO for 5G Wireless Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.دٌ /اسمٌن على حسن فهمى

استاذ – كلٌة الهندسة – جامعة القاهرة ( خارجً)

4

أ.د /طه السٌد طه

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (داخلً)

8

أ.د /منى محمد صٌري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مشرؾ )

القــييـرار  -:توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً مييا جيياء بتوصييٌة مجلييس القسييم بتشييكٌل لجنيية الحكييم والمناقشيية للرسييالة الخاصيية
بالمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق ذكره.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان تقرٌير
لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة  /ناهد توفٌق حامد عبد الحفٌظ – المسجلة لدرجة دكتيور الفلسيفة فيً العليوم
الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
 6أ8د هبة كمال اصلن

استاذ بكلٌة الهندسة( -خارجً)

 4أ.د /محمد عبد السلم نصار

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

 8أ.د /معوص ابراهٌم معوص

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

 4أ.د /نبٌل عبد الواحد اسماعٌل

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (مشرؾ)

 6د/عادل شاكر الفٌشاوي

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز
ونجاح المهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل
باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-65بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان تقرٌر

لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندس  /احمد محمد فوزى الصادق – المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم
الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
 6أ.د  /عبد الحلٌم عبد النبً ذكرى

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة عٌن شمس (مشرؾ)
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مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
Menoufia University
Faculty of Electronic Engineering-Menouf
Vice Dean’s Office
Of Postgraduate Studies and Research

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4أ.د  /محمد أبو زهاد أبو زٌد

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة أسٌوط (خارجً)

 8أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً)

 4د/صلح الدٌن محمود دٌاب

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً)

 6د  /هانً أحمد الجوهري

أستاذ مساعد بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (داخلً)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح
المهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل
باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصياالت الكهربٌية بشيان تقرٌير
لجنة االمتحان الشيامل الخياص بالمهندسية  /اٌميان سيمٌر محميد صيبري– المسيجلة لدرجية دكتيور الفلسيفة فيً العليوم الهندسيٌة
وشكلت اللجنة من-:
 1أ8د /محمد السعٌد نصر

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة طنطا (خارجً (

 2أ.د /رمضييييييييان عبييييييييد الحمٌييييييييد أستاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خارج القسم (
الشنوانً
 3أ.د /طه السٌد طه

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

 4أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (مشرؾ)

 5د /عبد المجٌد عبد الحكٌم شرشر أسيتاذ متفييرع ( مسيياعد مسيياعد) بقسييم هندسيية اإللكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌيية (ميين
داخل القسم(

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح
المهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز
ونجاح المهندسة المذكورة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-63بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان تقرٌر
لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة  /زٌنب محمد السٌد الشربٌنً – المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم
الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
1

أ.د /إبراهٌم محمد الدكانً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( داخلً)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2

أ.د  /عبد العظٌم ابراهٌم صبٌح

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( من خارج القسم)

3

أ.د ٌ /اسمٌن على حسن فهمً

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة القاهرة (خارجً)

4

د  /أحمد ابراهٌم بهنسً

أستاذ متفرغ(مساعد)بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( داخلً)

5

د /عادل شاكر الفٌشاوي

أستاذ متفرغ(مساعد)بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( مشرؾ)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح
المهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل
باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-69بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان تقرٌر
لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة  /سامٌة محمد محمد عبد الحلٌم– المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم
الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
 6أ.د /أبو العل عفٌفً حسٌن

استاذ متفرغ بكلٌة الهندسة  -جامعة القاهرة ( خارجً)

 4أ.د /حسام الدٌن حسٌن احمد

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً)

 8أ.د/نبٌل عبد الواحد اسماعٌل

أستا ذ متفرغ بقسم هندسة وعاوم الحاسبات–كلٌة الهندسة اإللكترونٌة( -مشرؾ)

 4أ.د  /محمد حمدي السٌد

استاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم ( من خارج القسم)

 6أ.د /عادل شاكر الفٌشاوي

استاذ متفرغ(مساعد) بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح
المهندسة المذكورة.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل

باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكورة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-48بخصوص لخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً عقد امتحان شامل للطالبة  /مروة عبد الحمٌد عبد الفتاح -والمسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بالقسم
تحت عنوان-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" معالجة االشارات الصوتٌة لتطبٌقات التعرؾ على المتحدثٌن"

" "Speech Processing for Speakers Recognition Application
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً عقد االمتحان الشامل للطالبة وتتكون لجنة
االمتحان من السادة-:

6

أ .د /نهى عثمان قرنً

أستاذ بكلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة (خارجً)

4

أ.د /محمد محمد عبد السلم نصار

أسييتاذ متفييرغ بقسييم هندسيية االلكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌـــــييـة بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية المنوفٌيية
(داخلً)

8

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

أسييتاذ متفييرغ بقسييم هندسيية االلكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌـــــييـة بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية المنوفٌيية
(مشرؾ)

4

د /عبد المجٌد عبد الحكٌم شرشر

أسيتاذ متفييرغ (مسياعد) بقسييم هندسية االلكترونٌييات واالتصياالت الكهربٌـــــييـة بكلٌية الهندسيية اإللكترونٌية -جامعيية
المنوفٌة (داخلً)

6

د /ؼادة محمد عبد الستار

اسييتاذ مسيياعد ٌقسييم هندسيية االلكترونٌييات الصييناعٌة والييتحكم بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية المنوفٌيية ( ميين
خارج القسم )

القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم بالموافقية عليى عقيد امتحيان شيامل للطالبية الميذكورة بينفس
التشكٌل المقترح والوارد من القسم
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-46بخصوص ا لخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً عقد امتحان شامل للطالب  /خالد رمضان محمد على  -والمسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بالقسم
تحت عنوان-:

" التعدٌل الكؾء وتعوض اإلزاحة فً أنظمة االتصاالت اللسلكٌة متعددة الحامل"
"Efficient Equalization and Carrier Frequency Offset Compensation in Multi"Carrier Wireless Communication Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً عقد االمتحان الشامل للطالب وتتكون لجنة
االمتحان من السادة-:

6

أ .د /سعٌد السٌد اسماعٌل الخامً

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة -جامعة االسكندرٌة (خارجً)

4

أ.د /حسام الدٌن حسٌن احمد

أسييتاذ متفييرغ بقسييم هندسيية االلكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌـــــييـة بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية المنوفٌيية
(داخلً)

8

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

أسييتاذ متفييرغ بقسييم هندسيية االلكترونٌييات واالتصيياالت الكهربٌـــــييـة بكلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية المنوفٌيية
(مشرؾ)

4

د /عبد الفتاح عبد الؽنى سعد

أستاذ متفرغ (مسياعد ) بقسيم هندسية االلكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌـــــيـة بكلٌية الهندسية اإللكترونٌية -جامعية
المنوفٌة (داخلً)

6

د /احمد مصطفى المحلوي

استاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة ( من خارج القسم )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار -:توصً اللجنية بالموافقية عليً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم بالموافقية عليى عقيد امتحيان شيامل للطاليب الميذكور بينفس
التشكٌل المقترح والوارد من القسم

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

( ) 4-44بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب
المقدم من لجنة االشراؾ على رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب  /على فوزى على شحاته والمسجل لدرجة الماجستٌر بالقسم
لإللؽاء تسجٌله وذلك النقطاعه عن استكمال الدراسة منذ التسجٌل.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً إلؽاء التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً إلؽاء التسجٌل للمهندس المذكور
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-48بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب
الذٌن انتهت المدة القانونٌة لقٌدهم لدرجة الماجستٌر فً 4869 /9 /88م ولم ٌتقدموا لتسجٌل نقطة البحث حتى تارٌخه
وعددهم ( )68طالب اولهم الطالبة  /عزة مجدى محمد فتحً قطب وآخرهم الطالبة  /مرٌت جرجس حبٌب توماس.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م على بالموافقة على الؽاء القٌيد للطيلب السيابق ذكيرهم طبقيا لليوائح
والقواعد المعمول بها .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم بالموافقية عليً إلؽياء القٌيد للطيلب السيابق ذكيرهم طبقيا لليوائح
والقواعد المعمول بها .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-44بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان
التقارٌر النصؾ سنوٌة للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة 4869/4863م
وعددهم ( )48طالبا
اولهم المهندس /ولٌد فوزى زكى على

واخرهم المهندسة /إسراء محمود محمد حسٌن

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر النصؾ سنوٌة من السادة
المشرفٌن
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسيم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر النصيؾ سينوٌة مين السيادة
المشرفٌن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-46بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان التقيارٌر
السنوٌة للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة 4869/4863م وعددهم ( )36طالبا
اولهم المهندس /مصطفى حسن اسامة توفٌق

واخرهم المهندسة /آٌة محمد جمال محمد

وقييد أوصييً المجل يس بجلسييته المنعقييدة بتييارٌخ 4869/64/66م بالموافقيية علييً مييا جيياء بالتقييارٌر السيينوٌة ميين السييادة
المشرفٌن
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القــييـرار  -:توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً مييا جيياء بتوصييٌة مجلييس القسييم بالموافقيية علييً مييا جيياء بالتقييارٌر السيينوٌة ميين السييادة
المشرفٌن

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

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة
البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندس /عبد الحمٌد فارس عبد الحمٌد المزٌن -والمقٌد لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة وعلوم الحاسبات دورة اكتوبر 4863م والمعدل التراكمً الجزئً لمتوسط  4مواد (  )4.98وٌحق له
التسجٌل وٌستكمل.

فً موضوع -:

" كشؾ التسلل فً انظمة سلسلة الكتل "
" " Intrusion Detection for Block chain Systems

تحت إشراؾ -:
6

أ.د /جمال محروس عطٌة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسٌات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /مروة احمد شومان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -: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 وعليوم الحاسيبات بشيان الموافقية عليً عقيد امتحيان
شامل الخاص بالمهندس  /احمد محمد عبد العظٌم ؼزٌة – والمسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بالقسم
تحت عنوان-:

" استخراج المفاهٌم من ملفات الوسائط المتعددة"

" "Extracting Concepts from Multimedia Documents
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً عقد االمتحان الشامل للطالب وتتكون لجنة
االمتحان من السادة-:
 6أ.د  /هشام عرفات خلٌفة

أستاذ بقسم هندسة الحاسبات والنظم– جامعة المنصورة

 4أ.د /معوض ابراهٌم دسوقً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة االلكترونٌة–جامعة المنوفٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8أ.دٌ /من السٌد احمد السٌد عمٌرة

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

 4أ.د/نوال احمد الفٌشاوي

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

 6د /نرمٌن عبد الوهاب حسن

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

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً عقد االمتحان الشامل للطالب المذكور
بنفس التشكٌل المقترح والوارد من القسم.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-8بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السييٌد أ8د /رئييٌس مجلييس قسييم هندسيية وعلييوم الحاسييبات بشييان تشييكٌل لجنيية االمتحييان

الشامل الخاص بالمهندس  /بسام وصفى خمٌس محمد– المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بالقسم
تحت عنوان -:

" خوارزمٌة تشفٌر خفٌفة جدٌدة لألجهزة ذات الموارد المحدودة"

" "A new Lightweight Cryptographic Algorithm for Constraint Resources Devices
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقية عليً عقيد االمتحيان الشيامل للطاليب وتتكيون لجنية االمتحيان مين
السادة-:
 6أ.د  /احمد حسن محمد

أستاذ بكلٌة الهندسة – جامعة عٌن شمس

 4أ.د  /منى محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة – جامعة المنوفٌة

 8أ.د/اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرة

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

 4أ.د /جمال محروس على عطٌة

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

 6د احمد مصطفى المحلوي

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

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً عقد االمتحان الشامل للطالب المذكور
بنفس التشكٌل المقترح والوارد من القسم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-4بخصوص الخطاب الوارد مين السيٌد أ8د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية وعليوم الحاسيبات بشيان تقرٌير لجنية االمتحيان
الشامل الخاص بالمهندسة /دالٌا محمد عطا هللا – المسجلة لدرجة دكتور الفلسيفة فيً العليوم الهندسيٌة وشيكلت اللجنية
من-:
 1أ.د /أٌميييين السييييٌد أحمييييد السييييٌد أسييتاذ بقسييم هندسيية وعلييوم الحاسييبات –كلٌيية الهندسيية اإللكترونٌيية -جامعيية المنوفٌيية
عمٌرة
(مشرؾ (
 2أ.د /حاتم محمد سٌد أحمد

أستاذ بكلٌة الحاسبات والمعلومات – جامعة المنوفٌة (خارجً (

 3أ.د/حمدي أحمد على عوض

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌيات الصيناعٌة واليتحكم–كلٌية الهندسية اإللكترونٌية -جامعية
المنوفٌة (من خارج القسم (
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4د /أحمد مصطفى المحلوي

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

 5د /نٌرمٌن عبد الوهاب حسن

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

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح
المهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل
باجتٌاز ونجاح المهندسة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعليوم الحاسيبات بشيأن الطليب المقيدم مين الطالبية/
مرفت سعٌد حامد عرفه – المعٌيدة بالقسيم والمسيجلة لدرجية الماجسيتٌر فيً العليوم الهندسيٌة بقسيم هندسية وعليوم الحاسيبات
دورة اكتوبر 4889م بالموافقة على اٌقاؾ تسجٌل (عام أول ) باثر رجعيى عين لعيام الجيامعً 4863م 4869 /م و ذليك نظيراا
لرعاٌة طفلتها
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة على اٌقياؾ تسيجٌل (عيام أول ) بياثر رجعيى للطالبية
المذكورة و ذلك نظراا لرعاٌة طفلتها .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصيٌة مجليس القسيم بالموافقية عليً اٌقياؾ تسيجٌل (عيام أول ) بياثر رجعيى
للطالبة المذكورة و ذلك نظراا لرعاٌة طفلتها .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-5بخصوص الخطاب الوارد من السيٌد أ8د /رئيٌس مجليس قسيم هندسية وعليوم الحاسيبات بشيأن الطليب المقيدم مين السيٌد
االستاذ الدكتور  /نوال احمد الفٌشاوي – المشرؾ الرئٌسً على الطالب  /احمد محمد الشامً المسجل درجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة بالقسم  .بشان الموافقة على الؽاء االلؽاء للطالب حٌث انيه التيزم بالتواصيل والمتابعية ميع لجنية االشيراؾ ونيت
عنه نشر بحث.
وقييد أوصييً المجلييس بجلسييته المنعقييدة بتييارٌخ 4869/64/66م بالموافقيية علييً الؽيياء االلؽيياء للطالييب المييذكور حٌييث انييه التييزم
بالتواصل والمتابعة مع لجنة االشراؾ ونت عنه نشر بحث.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على الؽاء االلؽاء للطالب المذكور حٌيث انيه التيزم
بالتواصل والمتابعة مع لجنة االشراؾ ونت عنه نشر بحث.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رابعا:

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،منوؾ 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 بمنوؾ
مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
Menoufia University
Faculty of Electronic Engineering-Menouf
Vice Dean’s Office
Of Postgraduate Studies and Research

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )4-6بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السييٌد أ8د /رئييٌس مجلييس قسييم هندسيية االلكترونٌييات الصييناعٌة والييتحكم بشييأن الطلييب
المقدم من السٌد أ.د /بلل احمد ابو ظلم – -عن لجنية اإلشيراؾ عليً رسيالة اليدكتوراه الخاصية بالمهنيدسٌ /اسير احميد شيوقً
الشرٌؾ بإضافة اسم د  /سامح عبد الحلٌم محميد إليً لجنية اإلشيراؾ وذليك نظيرا لمجهيودات سيٌادته فيً البحيث العلميً لتصيبح
لجنة اإلشراؾ كالتالً -:

6

أ.د /بلل احمد ابو ظلم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم

4

د /دالل حسٌن مصطفى حلمى

استاذ مساعد ورئٌس قطاع الشئون الفنٌة لسوق الكهرباء والربط الدولً بالشركة القابضة
لكهرباء مصر

8

د /امٌن دانٌال عشم

استاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم مٌكاترونكس باألكادٌمٌة المصرٌة للهندسة والتكنولوجٌا
المتقدمة التابعة لوزارة االنتاج الحربى

4

د /سامح عبد الحلٌم محمد

مدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة على إضافة اسم سٌادته الى لجنة اإلشراؾ وذليك
نظرا لمجهودات سٌادته فً البحث العلمً.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقية عليى إضيافة اسيم سيٌادته اليى لجنية اإلشيراؾ
وذلك نظرا لمجهودات سٌادته فً البحث العلمً.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة واليتحكم بشيأن الطليب المقيدم
من الطالب /محمد احمد عٌد صقر – المقٌد بتمهٌدي ماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة اإللكترونٌات الصيناعٌة واليتحكم
دورة ٌناٌر 4866م بالموافقة على الؽاء قٌده و ذلك نظراا لعدم رؼبته فً استكمال الدراسة.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقيدة بتيارٌخ 4869/64/66م بالموافقية عليً الؽياء قٌيد الطاليب الميذكور و ذليك نظيراا لعيدم
رؼبته فً استكمال الدراسة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسيم بالموافقية عليً الؽياء قٌيد الطاليب الميذكور و ذليك نظيراا
لعدم رؼبته فً استكمال الدراسة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4-8بخصييوص الخطيياب الييوارد ميين السييٌد أ8د /رئييٌس مجلييس قسييم هندسيية اإللكترونٌييات الصييناعٌة والييتحكم بشييان التقييارٌر
السنوٌة المقدمة من السادة المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر واسماؤهم كاآلتً-:
 -6م /آٌات سعٌد عبد الجواد النجار
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.
القــييـرار  -:توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً مييا جيياء بتوصييٌة مجلييس القسييم بالموافقيية علييى التقييارٌر السيينوٌة المقدميية ميين السييادة
المشرفٌن علً الطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسا  -:ما ٌستجد من اعمال

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم
( )4-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة واليتحكم بشيان الطليب المقيدم
ميين السييادة المشييرفٌن علييً الطييلب المسيجلٌن لدرجيية الماجسييتٌر والتييً ٌطلبييون فٌهييا الموافقيية علييى المييد لعييام اخيير واسييماؤهم
كاآلتً-:
 -6م /آٌات سعٌد عبد الجواد النجار
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4869/64/66م بالموافقة علً المد لعام ثانً.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على المد لعام ثانً.
-------------------------------------------------------------------

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث
(أ8د /منً محمد صبري شقٌر)
للعرض علي مجلس الكلية
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