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الدراسات العلٌا الجلسة التاسعة محضر اجتماع لجنة  

تم عقد اجتماع لجنة الدراسات العلٌا  رلثانٌة عشم وفً تمام الساعة ا 6/4846/ 48إنه فً ٌوم االحد الموافق  -

برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/ منً محمد صبري شقٌرـ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بمكتب سٌادتها وبحضور 

-كالً من السادة األعضاء :  

 عضوا د/ السٌد محمود الربٌعً 8أ 6

 عضوا حمدي علً أحمد عوضد/ 8أ 4

 عضوا ان اسامة فوزى زهرأ.د/  8

 عضوا محمد السٌد عبد القادرأ.د/  4

 عضوا د/ محمد عبد الحمٌد الرشٌدي 6

 عضوا  طارق محمد عبد الحمٌد  السٌد/  5

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

 

  المصـادقــاتأوال : 

 م.63/4/4846المصادقة علً محضر الجلسة السابقة )الثامنة( المنعقدة بتارٌخ  

 قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة موضوعاتثانٌا : 

من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما جاء الخطاب الوارد صوص (بخ6-9)

تخصص درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة  - / ناهد توفٌق حامد عبد الحفٌظ والمناقشة بمنح المهندسة لجنة الحكم  بتوصٌة
.الكهربٌة هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت  

 " دمج الصور الطبٌة متعددة االنماط التصوٌرٌة                       " فً موضوع:   

 "  Multimodality Medical Image Fusion " 

 دكتور الفلسفةالمذكورة درجة ة بالموافقة علً منح المهندس م63/6/4846 المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته           

 .وم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةفً العل

فيً العليوم  دكتيور الفلسيفةالميذكورة درجية ة مينح المهندسيبتوصيً اللجنية بالموافقية عليً ميا جياء بتوصيٌة مجليس القسيم  -: القـــرار

 .الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً  ما جاء 4-9)
درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة  - محمد عبد الرحٌم محمدهندس /بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح الم

 اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

 "استخدام المرشحات الرقمٌة والتكٌفٌة فً نظم البصمات الحٌوٌة القابلة اإللغاء"   فً موضوع:   

"Utilization of Digital and Adaptive Filters in Cancelable Biometric Systems " 

المذكور درجة الماجستٌر فً  بالموافقة علً منح المهندس م63/6/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته        

 .العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

الهندسيٌة  الماجسيتٌر فيً العليوم المهنيدس الميذكور درجية بمينحتوصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجليس القسيم  -: القـــرار

 تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً  ما جاء  ( بخصوص8-9)
درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة  - آٌة محمد جمال محمد محمد بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /

ٌةاإللكترونٌات واالتصاالت الكهرب  

 "تصحٌح عدم االنتظام فً لقطات صور االشعة تحت الحمراء المتتابعة       " فً موضوع:

  " ""Non –Uniformity Correction in Infrared Image Sequences 

فً  الماجٌستٌرالمذكورة درجة ة علً منح المهندسبالموافقة  م63/6/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته        

 .لوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةالع

الهندسيٌة  الماجسيتٌر فيً العليوم درجية ةالميذكور ةالمهندس توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح -: القـــرار

 تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

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

( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً  ما جاء 9ـ4)
درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة  - هاد طه حجاج محمد عزت نقشة بمنح المهندسة /بتوصٌة لجنة الحكم والمنا

 اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

"تحلٌل صور القرنٌة"                                                      -:فً موضوع  

 Analysis of Corneal Images"                                         " 

المذكورة درجة الماجستٌر فً  بالموافقة علً منح المهندسة م63/6/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته        

 .تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةالهندسٌة العلوم 

الهندسيٌة  الماجستٌر فيً العليوم درجة ةالمذكور ةالمهندس سم بمنحتوصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس الق  -: القـــرار

 تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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الوارد مين السيٌد أ.د/ رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن الموافقية  ( بخصوص الخطاب6-9)
درجية الماجسيتٌر فيً العليوم الهندسيٌة  - نٌفٌن محمد فؤاد صادق بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة /علً  ما جاء 

 تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

االشعة تحت الحمراء"ومعالجة  صور " تحلٌل              موضوعفً   

"Analysis and Processing of Infrared Images                       "  

المذكورة درجة الماجستٌر فً  بالموافقة علً منح المهندسة م63/6/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته        

 .سة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةتخصص هندالهندسٌة العلوم 

الهندسيٌة  الماجستٌر فيً العليوم درجة ةالمذكور ةالمهندس توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح  -: القـــرار

    تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( بخصوص الخطاب الوارد مين السيٌد أ.د/ رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن الموافقية 5-9)

درجية الماجسيتٌر فيً العليوم  -ميراناٌميان محميد عبيد المجٌيد عبتوصيٌة لجنية الحكيم والمناقشية بمينح المهندسية /علً  ما جياء 
 الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

نظام القٌاسات الحٌوٌة القابلة لإللغاء على اساس التعلٌم العمٌق باعتباره تقنٌة " -:موضوعفً 
"جدٌدة ألمن المرافق النووٌة   

"Cancelable Biometric System Based on Deep Learning as a new 
Technique for Nuclear Facilities Security" 

المذكورة درجة الماجستٌر فً  بالموافقة علً منح المهندسة م63/6/4846المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بجلسته        

 .تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةالهندسٌة العلوم 

الهندسٌة  الماجستٌر فً العلوم درجة ةالمذكور ةالمهندس افقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنحتوصً اللجنة بالمو    -: القـــرار

 .تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئيٌس مجليس  قسيم هندسية االلكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية بشيأن الموافقية 6-9)

المدرس المساعد – شٌماء امٌن قطب المعداويعلً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة / 
 قشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.بشأن تشكٌل لجنة الحكم والمنابالقسم 

         " تقنٌات الشبكات العصبٌة العمٌقة مة باستخدازتحسٌن اداء انظمة االتصاالت البصرٌة المرم تحت عنوان:      "  

"Performance Enhancement of Coded Optical Communication Systems Using 
Deep Neural Network Techniques" 

  -بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة: م63/6/4846المنعقدة بتارٌخ وصى المجلس بجلسته وقد أ

 (عن لجنة االشراف)  بقسم هندسة وعلوم الحاسباستاذ متفرغ  نبٌل عبد الواحد اسماعٌلأ.د/  6
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 ( جًخار) جامعة االزهر -أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة  محمد ابراهٌم ٌوسفأ.د/  4

 أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة )داخلً ( أ.د/ اسامة فوزى زهران 8

 ةللمهندسيي بالموافقية علييً تشيكٌل لجنية الحكييم والمناقشية توصيً اللجنيية بالموافقية عليً مييا جياء بتوصيٌة مجلييس القسيم -: القــيـرار

 الٌه. اإلشارةمن القسم والسابق الوارد ل المقترح بنفس التشكٌرة المذكو

تقرٌر د/ رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  بشان  8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ3-9)
المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً  –جٌرمٌن جرجس سٌدهم جرجسلجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندسة / 

-لهندسٌة وشكلت اللجنة من:العلوم ا  

بقسم  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة )عن لجنة اإلشراف ( متفرغ أستاذ السٌد محمود الربٌعًأ.د/  6  

 أستاذ بقسم  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة )داخلً ( أ.د / منى محمد صبري شقٌر 4

( )خارجً جامعة الزقازٌق  –كلٌة الهندسة أستاذ ب محمود ابراهٌم عبد هللا د /أ. 8  

(من خارج القسم ) جامعة المنوفٌة–بكلٌة الهندسة  ٌقسم هندسة وعلوم الحاسٌات استاذ جمال محروس على أ.د/ 4  

(داخلً )واالتصاالت الكهربٌةبقسم هندسة اإللكترونٌات  مساعد استاذ رٌحان امام الملٌجً محمد / د 6  

م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح 63/6/4846لسته المنعقدة بتارٌخ وقد أوصى المجلس بج
  المهندسة المذكورة.

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

  .ونجاح المهندسة المذكورة

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

تقرٌير د/ رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واالتصياالت الكهربٌية  بشيان  8( بخصوص الخطاب الوارد من السيٌد أ9-9)
المسييجلة لدرجيية دكتييور الفلسييفة فييً العلييوم  –محمييد سييامى سييعٌد عرفيية ص بالمهنييدس / لجنيية االمتحييان الشييامل الخييا
 -الهندسٌة وشكلت اللجنة من:

(خارجً) جامعة حلون –بكلٌة الهندسة  متفرغ أستاذ السٌد مصطفى سعد أ.د/  6  

)عن لجنة اإلشراف (بقسم  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  متفرغ أستاذ معوض إبراهٌم معوض أ.د /  4  

( داخلًبقسم  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ) متفرغ أستاذ عادل عبدالمسٌح صلٌب د /أ. 8  

(من خارج القسم )والتحكم  ة الصناعٌاإللكترونٌات ٌقسم هندسة  استاذ   البروانًمحمد أبوزٌد أ.د/ 4  

(داخلً )واالتصاالت الكهربٌةلكترونٌات بقسم هندسة اإل مساعد استاذ صالح طبور محمد / د 6  

م بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح المهندس 63/6/4846وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
  المذكور.

رٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح جاء بتق ما بالموافقة  توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

 المهندس المذكور.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تقرٌير تصياالت الكهربٌية  بشيان  د/ رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌيات واال8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ68-9)
المسيجلة لدرجية دكتيور الفلسيفة فيً العليوم  –/ خلٌل فتح هللا خلٌل مصيطفى  لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندس 

 -الهندسٌة وشكلت اللجنة من:

بالموافقة على ما جاء بتقرٌر لجنة االمتحان الشامل باجتٌاز ونجاح  م63/6/4846المنعقدة بتارٌخ  تهوقد أوصى المجلس بجلس
  المهندس المذكور.

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

  .ونجاح المهندس المذكور

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
( بخصوص الخطاب اليوارد مين السيٌد أ.د/ رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واإلتصياالت الكهربٌية بشيأن الطليب 66-9)

المسيجل بالقسيم  –المقدم من لجنية االشيراف عليى رسيالة الماجسيتٌر الخاصية بالمهنيدس/ مصيطفى حسين أسيامة أحميد توفٌيق  

 ن استكمال الدراسة.وذلك نظرا النقطاعه عالموافقة علً الغاء تسجٌله بشان 

وذلك نظرا الغاء تسجٌل الطالب المذكور  م  بالموافقة على63/6/4846وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 النقطاعه عن استكمال الدراسة.

وذلك نظرا ذكور الغاء تسجٌل الطالب الم على بالموافقة  توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :     

 .النقطاعه عن استكمال الدراسة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ٌية بشيأن الطليب ( بخصوص الخطاب اليوارد مين السيٌد أ.د/ رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واإلتصياالت الكهرب64-9)

الموافقية المسجل بالقسم بشان  –  رفاعًالمقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس/ أحمد محمد على 
 وذلك نظرا النقطاعه عن استكمال الدراسة.علً الغاء تسجٌله 

وذلك نظرا ل الطالب المذكور الغاء تسجٌ م  بالموافقة على63/6/4846وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 النقطاعه عن استكمال الدراسة.

وذلك نظرا الغاء تسجٌل الطالب المذكور  على بالموافقة  توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :     

 .النقطاعه عن استكمال الدراسة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( بخصوص الخطاب اليوارد مين السيٌد أ.د/ رئيٌس مجليس قسيم هندسية اإللكترونٌيات واإلتصياالت الكهربٌية بشيأن الطليب 68-9)
اإللكترونٌيات الصيناعٌة واليتحكم بشيان  المقدم من السٌد الدكتور /غادة محمد عبدالستار البنبيً ـ األسيتاذ المسياعد بقسيم هندسية

لجنة اإلمتحان الشامل الخاصية بالمهندسية / هبية محميد عبدالحمٌيد عميارة  ـالمسجلة قبول إعتذار سٌادتها عن الموافقة علً 

 .بدرجة الدكتوراه بالقسم وذلك لظروف خاصة 

(خارجً) الشروق خارجً   ةبأكادٌمٌ متفرغ أستاذ صالح السٌد العجوز  أ.د/  6  

بقسم  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة )عن لجنة اإلشراف ( متفرغ تاذأس طه السٌد طه أ.د /  4  

( داخلًبقسم  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ) متفرغ أستاذ عبدالعزٌز إبراهٌم محمود  د /أ. 8  

(م من خارج القس)ٌقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة   استاذ محمد سٌد عبدالقادر  أ.د/ 4  

(داخلً )واالتصاالت الكهربٌةبقسم هندسة اإللكترونٌات  مساعد استاذ هند عبدالعظٌم ملهط / د 6  
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ل االعتذار وإعادة تشكٌل لجنة اإلمتحان قبو م  بالموافقة على63/6/4846وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 الشامل للمهندسة المذكورة من السادة :ـ 

بقسم  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة )عن لجنة اإلشراف ( متفرغ أستاذ طه السٌد طه أ.د /  6  

 كلٌة الهندسة اإللكترونٌة )داخلً (أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة ب أ.د/ اسامة فوزى زهران 4

( )خارجً جامعة الزقازٌق  –أستاذ بكلٌة الهندسة  فتحً عبدالفتاح فرج  د /أ. 8  

( داخلىبقسم  هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ) متفرغ أستاذ محمد محمد السعٌد الحلوانً  د/ 4  

(من خارج القسم )والتحكم  ة الصناعٌاإللكترونٌات ٌقسم هندسة  استاذ محمد أبوزٌد البروانً  أ.د/ 6  

قبيول االعتيذار وإعيادة تشيكٌل لجنية  عليىبالموافقية  توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصيٌة مجليس القسيم -القـــرار :     

 بنفس التشكٌل المقترح من القسم والسابق اإلشارة الٌه.اإلمتحان الشامل للمهندسة المذكورة 

 

 موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات : ثالثا

وعلوم الحاسبات بخصوص الطلب المقدم من  السٌد د/ رئٌس مجلس قسم هندسة 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ6-9)
المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً  –المشرف الرئٌسً على الطالب / اٌهاب محمد ابراهٌم خاطر  -أ.د / نوال احمد الفٌشاوي

-:السادة وشكلت اللجنة من المذكور لجنة االمتحان الشامل الخاص بالمهندس الهندسٌة بالقسم وذلك لتشكٌل  العلوم  

(خارجً) جامعة حلوان -كلٌة الهندسة   –استاذ بقسم  هندسة الحاسبات والنظم  اٌهاب عبد الوهاب عبد الجواد  أ.د/  6  

هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة )عن لجنة اإلشراف ( بقسم  متفرغ أستاذ نوال احمد الفٌشاوي   أ.د /  4  

( داخلً)وعلوم الحاسبات  بقسم  هندسة  أستاذ جمال محروس على عطٌه  د /أ. 8  

(من خارج القسم )واالتصاالت الكهربٌة   تٌقسم اإللكترونٌا استاذ اسامة فوزى زهران  أ.د/ 4  

(داخلً )وعلم الحاسباتبقسم هندسة  ساعدم استاذ صالح الدٌن شعبان عٌسى / د 6  

تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور بالموافقة على  م63/6/4846المنعقدة بتارٌخ  تهوقد أوصى المجلس بجلس
 بنفس التشكٌل الوارد من القسم والسابق ذكره.

تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس علىموافقة بال توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم -: القـــرار  

بنفس التشكٌل الوارد من القسم والسابق ذكره.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بشأن الموافقة علً الطليب المقيدم   وعلوم الحاسباتمجلس  قسم هندسة  ( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ رئٌس4-9)

واليذى ٌفٌيد ان الرسيالة قيد اعيدت  - -فيادى احميد ابيراهٌم طياهرالخاصية بالمهنيدس / رسالة الماجسيتٌر من لجنة االشراف على 
 .اعدادا نهائٌا  واصبحت صالحة لتشكٌل لجنة للحكم والمناقشة

 "ٌات التنسٌق فً تحسٌن نظم اشارات المرور الضوئٌة المعتمدة على الوكالء المتعددٌناستخدام تقن"  -تحت عنوان:
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Using Coordination Techniques to Improve Multi-agent Traffic Light System  
 

  -م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة:63/6/4846وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
جامعة المنوفٌة –بكلٌة الحاسبات والمعلومات  أستاذ عربً السٌد كشك أ.د /  6  

 جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –وعلوم الحاسبات أستاذ بقسم هندسة  جمال محروس عظٌهأ.د/  4

جامعة المنوفٌة –االلكترونٌة دسةبكلٌة الهن -وعلوم الحاسبات أستاذ بقسم هندسة  اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرهد /أ. 8  

جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –وعلوم الحاسبات بقسم  هندسة مساعد أستاذ احمد مصطفى المحالوي  د/ 4  

بيينفس  تشييكٌل لجنيية الحكييم والمناقشيية علييىبالموافقيية  توصييً اللجنيية بالموافقيية علييً مييا جيياء بتوصييٌة مجلييس القسييم -: القــييـرار

 كٌل الوارد من القسم والسابق ذكره.التش

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
النصف سنوٌة   للسادة د/ رئٌس مجلس  قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن التقارٌر 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8-9)

( وهم :ـطالب 8وعددهم ) دكتوراهالمشرفٌن على الطالب المسجلٌن  لدرجة ال  

  راندا كمال احمد سلطانوأخرهم الطالبة / اثار على كامل عٌن شوكة  /  ةأولهم  الطالب      

ارٌر النصف سنوٌة.م باعتماد ما جاء بالتق63/6/4846وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ            

للطالب  عتماد ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌةإ علىبالموافقة  توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

.المذكورٌن  

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
د/ رئيٌس مجليس  قسيم هندسية وعليوم الحاسيبات بشيأن التقيارٌر النصيف سينوٌة   للسيادة 8( بخصوص الخطياب اليوارد مين السيٌد أ4-9)

 ( وهم :ـطالب 4)  موعدده ماجٌستٌرالالمشرفٌن على الطالب المسجلٌن  لدرجة 

شلبًاحمد صبري عبد الخالق ة / وأخرهم الطالبفادى اجمد ابراهٌم طاهر  أولهم  الطالب /         

م باعتماد ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.63/6/4846وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ            

 .عتماد ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌةإ علىبالموافقة  توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
للسادة المشرفٌن على   السنوي التقرٌرد/ رئٌس مجلس  قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن 8( بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ6-9)
 ـم بشان التوصٌة بالمد 4846  - 4848للعام الجامعً   ماجٌستٌراللدرجة   مسجلةال و  -لطالبة / اٌة عبد النبً احمد ا

.الموافقة  على ما جاء بالتقرٌر بالمد للطالبة المذكورةبم 6/4846/ 63وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ    

 .ما جاء بالتقرٌر بالمد للطالبة المذكورة علىقة بالمواف توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :

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

  ـ  موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم:رابعا  
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د/ رئيٌس مجليس قسيم هندسية االلكترونٌيات الصيناعٌة واليتحكم بشيأن الموافقية عليً 8د مين السيٌد أبخصوص الخطاب اليوار(  6-9)  
بقسيم هندسية  الماجسيتٌروالمقٌيد لدرجية  -محمد نوح عطٌية نيوح الخاصة بالمهندس /  ماجستٌرتسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة ال

 ( وٌحق له التسجٌل.4.88راكمً النهائً لمتوسط ستة مواد )والمعدل الت م4866 أكتوبراللكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة ا

  "التحكم المتقدم لمحرك التٌار المستمر الخالً من الفرش ذات المغناطٌس الدائم" -فً موضوع :    

Advanced Control for Permanent magnet Brushless DC motor "" 

  -تحت إشراف :

المنوفٌةجامعة  -بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌةرغ متفأستاذ  مبالل أحمد أبو ظالأ.د /  6  

  المنوفٌةجامعة  -مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة  أمجد سٌد عبدالمجٌدد/  4

 وافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.م بالم63/6/4846وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
بشأن التقارٌر النصف  ة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم هندس قسمد/ رئٌس مجلس 8لخطاب الوارد من السٌد أ( بخصوص ا4-9)

 ( وهم :ـطالب 3)  موعدده ماجٌستٌرالسنوٌة للسادة المشرفٌن على الطالب المسجلٌن  لدرجة 

محمد مجدى فؤاد بالبلخرهم الطالب / وأ                  ارانٌا عبدالخالق محمود أبو النج/  ةأولهم  الطالب        

. ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة بالموافقة على م 63/6/4846وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ          

.ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة علىبالموافقة  توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم -القـــرار :  

 

 

 "وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"                                     

 

 

 وكٌل الكلٌة                                                                           

 والبحوث للدراسات العلٌا                                                للعرض علي مجلس الكلية 

  / منً محمد صبري شقٌر(أ.د)                                                                 
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