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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة السادسة رقم ( )5عن شهرفبراٌر4846م
 إنه فً ٌوم االحد الموافق  4846/4/ 46م 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 كلا من السادة األعضاء -:
6

أ8د /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

4

أ8د /حمدي علً أحمد عوض

عضوا

8

أ .د /أسامه فوزي زهران

عضوا

4

أ.د /محمد سٌد عبد القادر

عضوا

6

د /محمد عبد الحمٌد الرشٌدي

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 (الخامسة) المنعقدة بتارٌخ 4846/6/66م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )5-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /فاطمة محمد على خلف  -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة
اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع:

"تحسٌن أداء أمان نقل البٌانات الطبٌة "
""Security Enhancement of Medical Data Transmission

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/9م 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 بمنح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )5-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
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

الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /

مروه محمد عبدالحمٌد عبدالبارى  -بشأن تشكٌل لجنة

الفحص والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

"تصمٌم وتحلٌل الهوائٌات المبنٌة على المٌاه السائله"
"" Design and Analysis of Water-Based Liquid Antennas

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/9م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /عادل عبدالمسٌح صلٌب

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

4

أ.د /حمدي أحمد المٌقاتً

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة ـ جامعة المنصورة (خارجً )

8

أ.د /صابر حلمى زٌن الدٌن

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة ا اإللكترونٌة (عن لجنة اإلشراف )

4

د /هند عبدالعظٌم ملهط

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (عن لجنة اإلشراف )

القـــــرار  -:توصــً اللجنــة بالموافقــة علــً مــا جــاء بتوصــٌة مجلــس القســم بتشــكٌل لجنــة الحكــم والمناقشــة للرســالة الخاصــة
بالمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )5-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس  /محمد السٌد منٌر عبدهللا  -بشأن تشكٌل لجنة الفحص
والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

" دراسة تأثٌر االرتداد الصوتً على االشارات الصوتٌة"

" " Investigation of Reverberation Effect on Speech Signals
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/9م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /محمد محمد عبدالسلم نصار

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

4

أ.د /فتحً عبدالفتاح فرج

أستاذ بكلٌة الهندسة ـ جامعة الزقازٌق (خارجً )

8

أ.د /منى محمد صبري شقٌر

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

4

د /عادل شاكر الفٌشاوي

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

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )5-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /أسماء عادل مرزوق بلبل  -بشأن تشكٌل لجنة الفحص
والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحت عنوان"-:دراسة وتصمٌم الهوائٌات القابلة للزرع لتطبٌقات القٌاس البٌولوجً اللسلكً"

" "Study and Design of Implantable Antennas for Wireless Biotelemetry Application
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/9م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /صابر حلمى زٌن الدٌن

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (عن لجنة اإلشراف )

4

أ.د /عادل بدٌر عبدالرحمن

أستاذ بالجامعة المصرٌة الٌابانٌة (خارجً )

8

د /عبدالمجٌد عبدالحكٌم شرشر

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

4

د /هند عبدالعظٌم ملهط

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (عن لجنة اإلشراف )

القـــــرار  -:توصــً اللجنــة بالموافقــة علــً مــا جــاء بتوصــٌة مجلــس القســم بتشــكٌل لجنــة الحكــم والمناقشــة للرســالة الخاصــة
بالمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )5-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان الطلب المقدم
من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة  /سمٌة عبدالعظٌم الفٌشاوي -بالموافقة على إضافة السٌد األستاذ
الدكتور  /معوض إبراهٌم معوض  -االستاذ المتفرغ بالقسم الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته .
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/9م بالموافقة على إضافة السٌد األستاذ الدكتور  /معوض إبراهٌم معوض -
االستاذ المتفرغ بالقسم الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :ـ
 6أ.د /معوض إبراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف

4

أ.د /منى محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف

8

د  /ولٌد سعد فؤاد حلمى

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بإضـافة السـٌد األسـتاذ الـدكتور  /معـوض إبـراهٌم معـوض -
االستاذ المتفرغ بالقسم الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )5-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان الطلب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس /محمد سامى سعٌد عرفه –المدرس المساعد بالقسم
والمسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.

فً موضوع :

" التصمٌم األمثل ألنظمة التعدٌل الفرسى :التحلٌل النظري وتحسٌن األداء "

" Optimal Design of Index Modulation Systems : Theoretical Analysis and
" Performance Improvement
بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل من السادة-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6أ.د /معوض إبراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة(عن لجنة األشراف ).

 4أ.د /عادل عبد المسٌح صلٌب

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( داخلً )

 8أ.د  /السٌد مصطفى سعد

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة ـ جامعة حلوان ( خارجً )

 4أ.د /محمد أبو زٌد البروانً

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (من خارج القسم)

 6د /محمد صلح فتح هللا طبور

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( داخلً )

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/9م بالموافقة على تشكٌل لجنة امتحان شامل للمهندس المذكور بنفس
التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصـى اللجنـة بالموافقـة علـى مـا جـاء بتوصـٌة مجلـس القسـم بالموافقـة علـى تشـكٌل لجنـة امتحـان شـامل للمهنـدس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )5-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن انتهاء
المدة القانونٌة الخاصة بالطلب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة وعددهم ( )68طالب اولهم المهندسة  /فاطمة
الزهراء عبد الستار توفٌق وآخرهم المهندسة  /فاطمة الزهراء السٌد رشاد احمد وحٌث أن مدة الدراسة ال تزٌد عن أربع
سنوات من تارٌخ القٌد حسب القواعد المنظمة لذلك وتنتهى فً 4846 /6 /86م ولم ٌحصلوا على درجة الماجستٌر حتى اآلن
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/9م بالموافقة على مد فتـرة التسـجٌل لمـدة عـام إضـافً لكـل طالـب وذلـك
بناءاا على طلب السادة المشرفٌن .
القرار -:توصى اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمد فترة التسجٌل لمدة عام إضافً لكل طالـب وذلـك بنـاءاا علـى
طلب السادة المشرفٌن .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )5-3بخصـوص الخطـاب الـوارد مــن السـٌد أ8د /رئـٌس مجلــس قسـم هندسـة اإللكترونٌـات واالتصــاالت الكهربٌـة بشـأن انتهــاء
المدة القانونٌة الخاصة بالمهندسة /سامٌة محمد محمد عبد الحلٌم – المسجلة لدرجة دكتـور الفلسـفة فـً العلـوم الهندسـٌة بقسـم
هندســة اإللكترونٌــات واالتصــاالت الكهربٌــة وحٌــث أن مــدة الدراســة ال تزٌ ـد عــن أربــع ســنوات مــن تــارٌخ القٌــد حســب القواعــد
المنظمة لذلك وتنتهى فً 4846 /6 /86م ولم تحصل على درجة الدكتوراه حتى اآلن .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/9م بالموافقة على مد فترة التسـجٌل لمـدة عـام إضـافً وذلـك بنـاءاا علـى
طلب السادة المشرفٌن .
القـــرار  -:توصى اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمد فترة التسـجٌل لمـدة عـام إضـافً لكـل طالـب وذلـك بنـاءاا
على طلب السادة المشرفٌن .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )5-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً تسجٌل خطة
البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة /شٌماء احمد محمد عبد الحمٌد  -والمقٌدة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقسم هندسة وعلوم الحاسبات دورة أكتوبر 4869م والمعدل التراكمً النهائً ((عدد النقاط والمتوسط) ( ))4.9وٌحق لها
التسجٌل.

فً موضوع -:
" الكشف عن اضطراب الطاقة الكهربائٌة والوقاٌة منه باستخدام تقنٌات التعلم األلى"
"Electrical Power Disturbance Detection and Prevention Using Machine Learning
" Techniques

تحت إشراف -:
 6أ.د /نوال احمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

 4د /محمد احمد الرشٌدي

استاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

 8د /مروة احمد شومان

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )5-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلـس قسـم هندسـة وعلـوم الحاسـبات بشـأن الموافقـة علـى إٌقـاف قٌـد
الطالبة /رانا عادل احمد فخر الـدٌن عـن العـام الجـامعً 4846/4848م حٌـث انهـا مقٌـدة بـدورة ٌنـاٌر 4863م بالقسـم و ذلـك
نظراا لمرضها.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/64م بالموافقة علً إٌقاف قٌد الطالبة المذكورة و ذلك نظراا لمرضها .
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً إٌقاف قٌد الطالبة المذكورة و ذلك نظراا لمرضها
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )5-8بخصوص الخطاب الوارد من السـٌد أ8د /رئـٌس مجلـس قسـم هندسـة وعلـوم الحاسـبات بشـأن الطلـب المقـدم مـن السـادة
المشرفٌن على رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب  /عبـد الحمٌـد فـارس عبـد الحمٌـد المـزٌن -بشـأن إلاـاء تسـجٌل الطالـب وذلـك
بناءا على رغبته.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/64م بالموافقة علً إلااء تسجٌل الطالب المذكور وذلك بناءا على رغبته.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً إلااء تسجٌل الطالب المذكور وذلك بناءا على رغبته.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )5-4بخصــوص الخطــاب الــوارد مــن الســٌد أ8د /رئــٌس مجلــس قســم هندســة وعلــوم الحاســبات بشــأن التق ـارٌر الســنوٌة للســادة
المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة (الماجستٌر) للعام الجامعً 4846/ 4848م بشأن التوصٌة بالمد للطلب وهم -:
 -6علٌاء عبد العاطً على مرسى

 -4أمانً ابراهٌم النقٌب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/4/64م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر بالمد للطلب المذكورٌن .

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر بالمد للطلب المذكورٌن .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )5-6بخصـــوص الخطـــاب الـــوارد مـــن الســـٌد أ8د /رئـــٌس مجلـــس قســـم هندســـة وعلـــوم الحاســـبات بشـــأن التقـــارٌر الســـنوٌة
للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة (الماجستٌر) وهم -:
 -6علٌاء عبد العاطً على مرسى

 -4أمانً ابراهٌم النقٌب

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/4/64م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر للطلب المذكورٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر للطلب المذكورٌن .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعا :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم
( )5-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصـناعٌة والـتحكم بشـأن الموافقـة علـى
إٌقاف تسجٌل الطالبة  /سالً عبد العزٌـز محمـد السـٌد عـن العـام الجـامعً 4846/4848م حٌـث أنهـا مقٌـدة بتمهٌـدي ماجسـتٌر
بالقسم دورة أكتوبر 4866م وذلك نظراا لظروف مرض والدها.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/64م بالموافقـة علـى اٌقـاف تسـجٌل الطالبـة المـذكورة وذلـك نظـراا لظـروف مـرض
والدها.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً مـا جـاء بتوصـٌة مجلـس القسـم بالموافقـة علـً اٌقـاف تسـجٌل الطالبـة المـذكورة وذلـك نظـراا
لظروف مرض والدها.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا  -:موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة
( )5-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس /محمد ثروت محمد عطٌه  -درجة دكتور الفلسفة فً العلوم االساسٌة الهندسٌة
بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.

فً موضوع:ـ "الخصائص الفٌزٌائٌة والمٌكروٌة للبولٌمر المعدل بجزٌئات الفرٌت النانومترٌة"
""Physical and Microwave Properties of Polymer Modified Nano-Ferrite
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة فً العلوم
االساسٌة الهندسٌة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم االساسٌة الهندسٌة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،منوف 48964
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للعرض علي مجلس الكلية

للدراسات العلٌا والبحوث
(أ8د /منً محمد صبري شقٌر)
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