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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة السابعة رقم ( )6عن شهرمارس4846م
 إنه فً ٌوم االحد الموافق  4846/8/ 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 /فاتن فرٌد فتح هللا

عضوا "كادر عام "
سكرتٌر اللجنة

بدأ السٌد أ8د /رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة األعضاء ثم بدأت اللجنة بالنظر فً الموضوعات المعروضة وهً كاآلتً -:

أوال  :المصـادقــات

المصادقة علً محضر الجلسة السابقة (السادسة) المنعقدة بتارٌخ 4846/4/46م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( ) 6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /محمود احمد نصر كمال عبده  -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة
اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع :التطبٌق "الكفء للمرشحات التكٌفٌة باستخدام الرٌاضٌات الرباعٌة فً تطبٌقات التأمٌن"
"Efficient Implementation of Adaptive Filter Using Quaternion Mathematics for
"Security Applications
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم الهندسةٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

( ) 6-4بخصوص 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 عصام عبدالعزٌز عبدالعال  -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة
اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع " - :تطبٌق خوارزمٌات التشفٌر بواسطة الرٌاضٌات الرباعٌة"

"" Implementation of Encryption Algorithm Using Quaternion Mathematics
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بمنح المهندس المذكور درجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم الهندسةٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /أسماء محمد إبراهٌم غازي  -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة
اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

" تصمٌم وتحلٌل الهوائٌات المتعددة الحزم "

فً موضوع:

" " Design and Analysis of Multi-Beam Antennas
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م 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 بمةنح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسةٌة
تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) 6-4بخصوص 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 بالمهندس /

شادي ممدوح عبدالرحٌم إبراهٌم  -بشأن تشكٌل لجنة الفحص

والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور .

تحت عنوان" -:مفاضلة بٌن األمان والموثوقٌة فً الشبكات الرادٌوٌة اإلدراكٌة باالستشعار األمثل"
”"Reliability and security Tradeoff In Cognitive Radio Networks With Optimal Sensing
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /طه السٌد طه

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

4

أ.د /منى محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة ا اإللكترونٌة (عن لجنة اإلشراف )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ بالجامعة المصرٌة الٌابانٌة (خارجً)
 8أ.د /مها محمد الصبروتى
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للمهنةدس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً الطلب

المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس /

احمد محمد فوزى الصادق  -بشأن تشكٌل لجنة الفحص

والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور .

تحت عنوان "-:ضبط أداء االستشعار الطٌفً ألنظمة الرادٌو اإلدراكٌة"

”" Spectrum Sensing Optimization for Cognitive radio systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /معوض ابراهٌم معوض

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

4

أ.د /عبد الحلٌم عبد النبً ذكرى

استاذ بكلٌة الهندسة–جامعة عٌن شمس (مشرف )

8

أ.د /عادل بدٌر عبد الرحمن

استاذ بكلٌة الهندسة–جامعة جنوب الوادي (خارجً )

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

( )6-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسٌ /حًٌ زكرٌا مصطفً -بشأن إعادة تشكٌل
لجنة الفحص والمناقشة لرسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس المذكور وذلك النتهاء صلحٌة اللجنة بتارٌخ 4846/8/88م
ونظرا لظروف جائحة كورونا وعدم امكانٌة حضور الطالب من المملكة العربٌة السعودٌة فً الوقت الحالً الجتٌاز المناقشة.
تحت عنوان-:

"التشفٌر الكفء للصور الرقمٌة باستخدام الخصائص اللخطٌة للمكونات البصرٌة "
”“Efficient Encryption of Digital Images Using Nonlinearities of Optical Components
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من
السادة-:

6

أ .د /سعٌد السٌد اسماعٌل الخامً

استاذ متفرغ بكلٌة الهندسة–جامعة اإلسكندرٌة (مشرف )

4

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة-كلٌة الهندسة اإللكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ بكلٌة الهندسة–جامعة اإلسكندرٌة (خارجً )
أ.د /نهى عثمان قرنً
8
4

د /محمد صلح طبور

القـــرار -:

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

توصً اللجنة بعرض مذكرة للسٌد أ.د  /نائب رئٌس الجامعة للبحث فً االمر .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسةالة الةدكتوراه الخاصةة بالمهندسةة  /هبةة محمةد عبدالحمٌةد عمةارة  -بشةأن تشةكٌل
لجنة االمتحان الشامل للرسالة.

تحت عنوان”-:تقنٌات اآللٌة لتشخٌص األمراض بإستخدام اإلشارات والصور الطبٌة "

""Automatic Techniques for Diagnosis using Biomedical Signals and Images
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة علً تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للرسالة من السادة-:

6

أ.د /طه السٌد طه

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

4

أ.د /أسامة فوزى زهران

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

8

أ.د /فتحً عبدالفتاح فرج

أستاذ بكلٌة الهندسة  -جامعة الزقازٌق (خارجً )

4

د /غادة محمد البنبً

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم – (من خارج القسم )

6

د /محمد محمد السعٌد الحلوانً أستاذ متفرغ بقسم هند سة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (داخلى )

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسةم بالموافقةة علةً تشةكٌل لجنةة االمتحةان الشةامل للمهندسةة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة علةً
الطلب المقدم من لجنة االشراف علةى رسةالة الةدكتوراه الخاصةة بالمهندسةة  /جةرمٌن جةرجس سةٌدهم جةرجس  -بشةأن تشةكٌل لجنةة
االمتحان الشامل للرسالة.
تحت عنوان-:

”تقنٌات النفاذ المتعدد الغٌر متعامد ألنظمة الجٌل الخامس الخلوٌة "

" "Non-Orthogonal Multiple Access Techniques for Fifth Generation Cellular Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة علً تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للرسالة من السادة-:

6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

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

4

أ.د /منى محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة ا اإللكترونٌة (داخلى )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ بكلٌة الهندسة  -جامعة الزقازٌق (خارجً )
 8أ.د /محمود إبراهٌم عبدهللا
4

أ.د /جمال محروس على

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات – (من خارج القسم )

6

د /محمد رٌحان إمام الملٌجً

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

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسةم بالموافقةة علةً تشةكٌل لجنةة االمتحةان الشةامل للمهندسةة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الموافقةة علةً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  /أحمد عاطف حسن محمةد ـ بشةأن تشةكٌل لجنةة االمتحةان
الشامل للرسالة.

”هوائٌات الجرافٌن فً نطاق تٌرا هرتز الترددي"

تحت عنوان-:

""Graphene – Based Tera Hertz Antennas
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة علً تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للرسالة من السادة-:

6

أ.د /عادل عبدالمسٌح صلٌب

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

4

أ.د /سعٌد محمد عبدالعاطى

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

8

أ.د /علء عبدالفتاح حفناوي

أستاذ بمعهد بحوث اإللكترونٌات (خارجً )

4

د /عبدالعزٌز طه شلبً

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

6

د /أحمد محمد أبوعراٌس

أستاذ متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة (من خارج القسم )

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً تشةكٌل لجنةة االمتحةان الشةامل للمهنةدس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشةأن الموافقةة علةً
الطلةب المقةةدم مةةن لجنةةة االشةةراف علةةى رسةةالة الةةدكتوراه الخاصةةة بالمهنةةدس  /خلٌةةل محمةةود خلٌةةل الخمٌسةةً ـ بشةةأن تشةةكٌل لجنةةة
االمتحان الشامل للرسالة.
تحت عنوان-:

”تحسٌن المعاملت لمصادر حصاد الطاقة المٌكرو مترٌة "

""Optimized Parameters for Micro Energy Harvesting Sources
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة علً تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للرسالة من السادة-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (عن لجنة اإلشراف )
 6أ.د /السٌد محمود الربٌعً
4

أ.د /عصام إبراهٌم المدبولً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (من خارج القسم )

8

أ.د /معوض إبراهٌم معوض

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

4

أ.د /عادل بدٌر عبدالرحمن

أستاذ بكلٌة الهندسة ـ جامعة جنوب الوادي (خارجً )

6

د /صلح الدٌن محمود دٌاب

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

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً تشةكٌل لجنةة االمتحةان الشةامل للمهنةدس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن انتهاء المدة
القانونٌة الخاصة بالمهندس  /مصطفى أحمد السٌد – المسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة اإللكترونٌات
واالتصاالت الكهربٌة وحٌث أن مدة الدراسة ال تزٌد عن أربع سنوات من تارٌخ القٌد حسب القواعد المنظمة لذلك وتنتهى فً
4846 /6 / 86م ولم ٌحصل على درجة الماجستٌر حتى اآلن .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة على مد فترة التسجٌل لمدة عام إضافً وذلك بناءاا على طلب
السادة المشرفٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجٌل لمةدة عةام إضةافً وذلةك بنةاءاا
على طلب السادة المشرفٌن .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ( )6-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن انتهاء المدة
القانونٌة الخاصة بالمهندس  /محمود أحمد نصر كمال – المسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة اإللكترونٌات
واالتصاالت الكهربٌة وحٌث أن مدة الدراسة ال تزٌد عن أربع سنوات من تارٌخ القٌد حسب القواعد المنظمة لذلك وتنتهى فً
4848 /9 /88م ولم ٌحصل على درجة الماجستٌر حتى اآلن .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة على مد فترة التسجٌل لمدة عام إضافً وذلك بناءاا على طلب
السادة المشرفٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجٌل لمةدة عةام إضةافً وذلةك بنةاءاا
على طلب السادة المشرفٌن .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ( )6-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب المقدم
من السٌد أ.د /فنحى السٌد عبد السمٌع -المرشد األكادٌمً على الطالبة  /عبٌر سعد سالمان – المقٌدة بتمهٌدي ماجستٌر دورة
أكتوبر4848م للموافقة علً تعدٌل المواد التالٌة-:
 -6حذف مادة ( نظم اإلتصاالت المتقدمة ) وإضافة مادة (:نظم التعدٌل الرقمً )
 -4حذف مادة ( النبائط البصرٌة وتطبٌقاتها ) وإضافة مادة (:نظم التشفٌر والحماٌة الحدٌثةة ) وذلةك للفصةل الدراسةً الثةانً
للعام الجامعً 4846/4848م .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/9م بالموافقة على الحذف واإلضافة وذلك للفصل الدراسً الثانً للعام الجةامعً
4846/4848م .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على الحذف واإلضافة وذلك للفصل الدراسً الثانً للعام
الجامعً 4846/4848م .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب المقةدم
من السٌد أ.د /فنحى السٌد عبد السمٌع -المرشد األكادٌمً على الطالبة  /سمر محمد الجٌشً علم الةدٌن  -المقٌةدة بتمهٌةدي ماجسةتٌر
دورة أكتوبر4848م للموافقة علً تعدٌل المواد التالٌة-:
-6

حذف مادة ( نظم اإلتصاالت المتقدمة ) وإضافة مادة (:نظم التعدٌل الرقمً )

 -4حةذف مةادة ( إلكترونٌةات الكةم والبصةةرٌات المتقدمةة ) وإضةافة مةادة (:نظةم التشةةفٌر والحماٌةة الحدٌثةة ) وذلةك للفصةل الدراسةةً
الثانً للعام الجامعً 4846/4848م .
وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4846/8/9م بالموافقةةة علةةى الحةةذف واإلضةةافة وذلةةك للفصةةل الدراسةةً الثةةانً للعةةام
الجامعً 4846/4848م .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على الحذف واإلضافة وذلك للفصل الدراسً الثانً للعام
الجامعً 4846/4848م .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب المقةدم
من السٌد أ.د /منةى محمةد صةبري شةقٌر -المرشةد األكةادٌمً علةى الطالبةة  /شةٌماء عبةدالوهاب عبةدالعظٌم محمةد  -المقٌةدة بتمهٌةدي
ماجستٌر دورة أكتوبر4848م للموافقة علً تعدٌل المواد التالٌة-:
-6

حذف مادة (نظم التشفٌر والحماٌة الحدٌثة) وإضافة مادة  (:إلكترونٌات الكم والبصرٌات المتقدمة) .

وذلك للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 4846/4848م .
وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4846/8/9م بالموافقةةة علةةى الحةةذف واإلضةةافة وذلةةك للفصةةل الدراسةةً الثةةانً للعةةام
الجامعً 4846/4848م .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على الحذف واإلضافة وذلك للفصل الدراسً الثانً للعام
الجامعً 4846/4848م .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-65بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب المقةدم
من الطالب  /ابراهٌم عبد الفتاح محمد ابراهٌم المقٌد بتمهٌدى ماجستٌر بالقسم دورة اكتوبر4869م بشان الموافقة على قبول اعتةذاره
عن دخول امتحان مادتى (نظم االتصاالت المتقدمة – نظةم التعةدٌل الرقمةى الحةدٌث) الفصةل الدراسةى االول وذلةك نظةرا لظةروف مةرض
والدته.
وقد أوصً المجلةس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4846/8/9م بالموافقةة علةى قبةول اعتةذاره عةن دخةول امتحةان مةادتى (نظةم االتصةاالت
المتقدمة – نظم التعدٌل الرقمى الحدٌث) الفصل الدراسى االول وذلك نظرا لظروف مرض والدته.
القـــرار  -:توصةً اللجنةة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةى قبةول اعتةذاره عةن دخةول امتحةان مةادتى (نظةم
االتصاالت المتقدمة – نظم التعدٌل الرقمى الحدٌث) الفصل الدراسى االول وذلك نظرا لظروف مرض والدته.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-66بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات واالتصةةاالت الكهربٌةةة بشةةأن
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الموافقة علً قبول قٌد الطلب الجةدد المتقةدمٌن للقٌةد بالدارسةات العلٌةا دورة ٌنةاٌر 4846م للعةام الجةامعً 4846/4848م
واإلفادة بنتٌجة إمتحان القبول لهؤالء الطلب .للدرجات العلمٌة التالٌة ( دبلوم ـ ماجستٌر ـ دكتوراه)
ـ (دبلوم ) وعددهم ( )1طالب  :م /طارق محمود محمود حسان
ـ (تمهٌدي ماجستٌر) وعددهم ( )5طالب :أولهم م /أمانً سلٌمان محمد سلٌمان وآخرهم م /محمد رمضان محمد أبو عٌطة.
ـ (تمهٌدي دكتوراه) وعددهم ( )6طالب :أولهم م /حسام محمد رضا شندي وآخرهم م /هشام محمود عبدالظاهر .
نحٌط علم سٌادتكم بأن الجنة التً قامةت فعلٌةا بامتحةان القبةول للطةلب المتقةدمٌن بالقٌةد بةدورة ٌنةاٌر 4846م تكونةت مةن
 )8د /هند عبدالعظٌم ملهط
 )4أ.د  /أسامة فوزى زهران
السادة :ـ  )6أ.د /فتحً السٌد عبدالسمٌع
وقةد أوصةى المجلةةس بجلسةته المنعقةدة بتةةارٌخ 4846/8/9م بالموافقةة علةةى قٌةد الطةلب وتةةم عقةد إمتحةةان القبةول لهةةؤالء
الطلب لمرحلة ( دبلوم ـ – ماجستٌر ـ دكتوراه) .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةى قٌةد الطةلب بالدارسةات العلٌةا دورة
ٌناٌر 4846م للعام الجامعً 4846/4848م
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( ) 6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً ما جاء بتوصٌة لجنة
الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /بسام وصفى خمٌس محمد  -درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم
الحاسبات.

فً موضوع:ـ " خوارزمٌة تشفٌر خفٌفة جدٌدة لألجهزة ذات الموارد المحدودة "

" "A New Lightweight Cryptographic Algorithm for Constraint Resources Devices
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة دكتور
الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن التقارٌر السنوٌة للسادة
المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة (الماجستٌر) بشأن التوصٌة بالمد لمدة عام للعام الجامعً 4846/ 4848م وهم -:
 -6أٌة عبدالنبى أحمد

 -4إٌمان أحمد محمود دنٌا .

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/8/64م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن بالمد لمدة
عام للطلب المذكورٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن بالمد لمدة
عام للطلب المذكورٌن
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن التقرٌةر السةنوي المقةدم مةن
السادة المشرفٌن على الطالبة /إٌمان أحمد محمود دنٌا المسجلة لدرجة (الماجستٌر) بالقسم .

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/8/64م بالموافقة علً ما جاء بالتقرٌر السنوي المقدم من السادة المشرفٌن.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقرٌر السنوي المقدم من السادة المشرفٌن.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقةة علةً قبةول قٌةد
الطالبةةة /أٌةةة محمةةد جةةلل أبةةو عةةوف بةةدبلوم الدراسةةات العلٌةةا بقسةةم هندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات حٌةةث أن الطالبةةة حاصةةلة علةةى

بكالورٌوس الهندسة تخصص هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة .
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة على قٌد الطالبةة /أٌةة محمةد جةلل أبةو عةوف بةدبلوم
الدراسات العلٌا بقسم هندسة وعلوم الحاسبات .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةى قٌةد الطالبةة /أٌةة محمةد جةلل أبةو عةوف
بدبلوم الدراسات العلٌا بقسم هندسة وعلوم الحاسبات .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلةس قسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةأن الموافقةة علةً قبةول قٌةد
الطالبة /امجد سلٌمان احمد محمد عبادة بةدبلوم الدراسةات العلٌةا بقسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات حٌةث أن الطالةب حاصةل علةى

بكالورٌوس الهندسة تخصص هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة .
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة علةى قٌةد الطالةب  /امجةد سةلٌمان احمةد محمةد عبةادة
بدبلوم الدراسات العلٌا بقسم هندسة وعلوم الحاسبات .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسةم بالموافقةة علةى قٌةد الطالةب  /امجةد سةلٌمان احمةد محمةد
عبادة بدبلوم الدراسات العلٌا بقسم هندسة وعلوم الحاسبات .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان تقرٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل
الخةةاص بالمهنةدس /جمةةال الةةدٌن ابةةراهٌم الدسةةوقً سةةلٌم  -المةةدرس المسةةاعد بالقسةةم والمسةةجل لدرجةةة دكتةةور الفلسةةفة فةةً العلةةوم
الهندسٌة وشكلت اللجنة من السادة-:
6

أ.د /نوال احمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات

 4أ.د /محمد عبد العظٌم البردٌنً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة و التحكم

 8أ.د  /جمال محروس على عطٌة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات

 4أ.د /امٌرة ٌسن محمد هٌكل

أستاذ بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم – كلٌة الهندسة –جامعة المنصورة

 6د /محمد احمد الرشٌدي

أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
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وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م باعتماد االمتحان الشامل و الموافقة علةى مةا جةاء بةالتقرٌر باجتٌةاز
المهندس المذكور االمتحان الشامل بنجاح.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم باعتماد االمتحان الشةامل و الموافقةة علةى مةا جةاء بةالتقرٌر
باجتٌاز المهندس المذكور االمتحان الشامل بنجاح.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلةوم الحاسةبات بشةان الطلةب المقةدم مةن المشةرف
الرئٌسً على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب  /احمد محمد السٌد الشامً -المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.

فً موضوع  " :تحسٌن ادارة الموارد بمراكز بٌانات الحوسبة السحابٌة باستخدام الشبكات المعرفة
بالبرمجٌات "
" Enhancing Resources Management of Cloud Computing Datacenters Using
"Software Defined Networking
بالموافقة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل من السادة-:
6

أ.د /سامح عبد الرحمن احمد محمد

أستاذ بقسم هندسة الحاسبات والنظم– كلٌة الهندسة –جامعة حلوان

 4أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

 8أ.د  /جمال محروس على عطٌة

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

 4د /سعٌد محمد عبد العاطً

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

 6د /صلح الدٌن شعبان عٌسى

أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

وقد أوصى المجلةس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4846/8/64م بالموافقةة علةى تشةكٌل لجنةة االمتحةان الشةامل للمهنةدس المةذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً تشةكٌل لجنةة االمتحةان الشةامل للمهنةدس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقةة علةً الطلةب المقةدم
من لجنةة االشةراف علةى رسةالة الماجسةتٌر الخاصةة بالمهنةدس  /احمةد صةبري عبةد الخةالق شةلبً -بشةأن تشةكٌل لجنةة الفحةص
والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

" التعرف على قزحٌة العٌن ألمن انترنت االشٌاء "

" "Iris Recognition for Internet of Things Security
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:
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مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ بقسم هندسة الحاسبات والتحكم بكلٌة الهندسة -جامعة طنطا (محكم خارجً )
 6أ.د /أمانً محمود محمد سرحان
4

أ.د /نرمٌن عبد الوهاب حسن

أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (محكم داخلً )

8

أ.د /نوال احمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (عن لجنة االشراف)

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

( )6-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقةة علةً الطلةب المقةدم
من لجنةة االشةراف علةى رسةالة الماجسةتٌر الخاصةة بالمهنةدس  /آٌةات النبةوي عبةد الحةى النحةاس -بشةأن تشةكٌل لجنةة الفحةص
والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

" تقٌٌم وتحسٌن اداء نماذج استرجاع النصوص العربٌة "

" "Evaluation and Enhancement of Arabic Text Retrieval Models
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /سٌد عبد الهادي نوح

استاذ بقسم هندسة الحاسبات بكلٌة الهندسة -جامعة االزهر (محكم خارجً )

4

د /محمد احمد الرشٌدي

أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (محكم داخلً )

8

أ.د /نوال احمد الفٌشاوي

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (عن لجنة االشراف)

4

أ.د /محمد نور السٌد احمد

أستاذ متفرغ بقسم البحوث المعلوماتٌة -معهد بحوث االلكترونٌات (عن لجنة االشراف )

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للمهندسة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً تسجٌل خطةة
البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندس /ثروت السٌد اسماعٌل عبد هللا  -والمقٌد لدرجة دكتور الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌة
بقسم هندسة وعلوم الحاسبات دورة أكتوبر 4869م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد ( )8.43وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع -:
" تحسٌن نهج التعلم الموحد فً بٌئة الحوسبة المتنقلة"
" Enhancement The Federated Learning Approach on Mobile Computing

"Environment
تحت إشراف -:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرة أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة
4

د /محمد احمد عبد الحمٌد الرشٌدي

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

8

د /عبد هللا نبٌل محمد مصطفى

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن التقرٌر المقدم من السادة
المشرفٌن على رسالة الطالب  /احمد محمد السٌد الشامً المسجل لدرجة الدكتوراه( دورة اكتوبر 4868م ) بشأن المد لمدة عام باثر
رجعى(للعام الجامعً 4848/ 4869م) و المد لمدة عام (للعام الجامعً 4846/ 4848م) الستكمال خطة البحث وكتابة الرسالة وذلك
بناءا على التقرٌر الوارد من وكٌل الكلٌة بتارٌخ  4846/4/48م والذى ٌفٌد بموافقة الجامعة بإلغاء االلغاء الصادر بتارٌخ
4848/3/46م.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/8/64م بالموافقة علً المد لمدة عام باثر رجعى(للعام الجامعً 4869
4848/م) والموافقة على المد لمدة عام (للعام الجامعً 4846/ 4848م) الستكمال خطة البحث وكتابة الرسالة وذلك بناءا على التقرٌر
الوارد من السادة المشرفٌن.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المد لمدة عام باثر رجعى(للعام الجامعً 4869
4848/م) والموافقة على المد لمدة عام (للعام الجامعً 4846/ 4848م) الستكمال خطة البحث وكتابة الرسالة وذلك بناءا على التقرٌر
الوارد من السادة المشرفٌن.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )6-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةأن الموافقةة علةً قبةول
قٌد الطلب الجةدد المتقةدمٌن للقٌةد بالدارسةات العلٌةا دورة ٌنةاٌر 4846م للعةام الجةامعً 4846/4848م واإلفةادة بنتٌجةة
إمتحان القبول لهؤالء الطلب .للدرجات العلمٌة التالٌة ( دبلوم ـ ماجستٌر ـ دكتوراه).
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة على اعتماد استمارات القٌد للطلب المتقةدمٌن للقٌةد
بدورة ٌناٌر 4846م للعام الجامعً 4846/4848م لمرحلة ( دبلوم ـ – ماجستٌر ـ دكتوراه) .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على اعتمةاد اسةتمارات القٌةد للطةلب المتقةدمٌن
للقٌد بدورة ٌناٌر 4846م للعام الجامعً 4846/4848م لمرحلة ( دبلوم ـ – ماجستٌر ـ دكتوراه) .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رابعا:ـ

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( ) 6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً
تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجٌستٌر للمهندسة  /امل رضا عبد المعز عٌسى -والمقٌدة لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة أكتوبر 4866م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد ()4.56
وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع

 " -:تحسٌن أداء منظومة الطاقة الشمسٌة فً حالة الظل الجزئً بإستخدام خوارزمٌات التحسٌن "
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"Enhancement of Solar Energy System Performance Under Partial Shading Using
" Optimization Algorithms

تحت إشراف -:
6

د/بلل احمد ابو ظلم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة

4

د /امجد سٌد عبد المجٌد

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القـــرار

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

( )6-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الطلب المقدم من
السٌد الدكتور /عصام نبٌل احمد عبد العزٌز  -المدرس بقسم هندسه االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم للموافقة على قبول اعتذار
سٌادته عن االشراف على رسالة الماجٌستٌر الخاصة بالطلب اآلتً أسمائهم وذلك لعدم التواصل معه وتراجع مستوى التقدم عن
آخر تقرٌر وهم -:
 -4الطالبة  /هند عبده عبد الرحٌم راضً

 -6الطالبة  /شٌماء فاضل محمد صادق عجٌله

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  4846/8/64م بالموافقة على قبول اعتذار سٌادته عن االشراف على رسالة
الماجستٌر الخاصة بالطلب المذكور أسمائهم وذلك لعدم التواصل معه وتراجع مستوى التقدم عن آخر تقرٌر.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسةم بالموافقةة علةى قبةول اعتةذار سةٌادته عةن االشةراف
على رسالة الماجستٌر الخاصة بالطلب المذكور أسمائهم وذلك لعدم التواصل معه وتراجع مستوى التقدم عن آخر تقرٌر.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-8بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةان التقةةارٌر
النصف سنوٌة للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه وعددهم ( )6طلب وهم -:
أولهم الطالب  /محمد طارق عبد السمٌع جاد هللا

و آخرهم الطالب ٌ /اسر احمد شوقً الشرٌف

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةان التقةةارٌر
النصف سنوٌة للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجٌستٌر وعددهم ( )68طلب وهم -:
أولهم الطالب  /عبد الحمٌد سعٌد عبد الحمٌد شعلن

و آخرهم الطالب  /محمود حسٌن احمد حبٌب

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-6بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةان التقةةارٌر
السنوٌة للسادة المشرفٌن على الطلب المسجلٌن لدرجة الماجٌستٌر وعددهم ( )6وهى-:

الطالبة  /نورا عبد المجٌد السٌد العبوقى
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-5بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة و الةتحكم بشةأن

الموافقةةةة علةةةً قبةةةول قٌةةةد الطةةةلب الجةةةدد المتقةةةدمٌن للقٌةةةد بالدارسةةةات العلٌةةةا دورة ٌنةةةاٌر 4846م للعةةةام الجةةةامعً
4846/4848م واإلفادة بنتٌجة إمتحان القبول لهؤالء الطلب للدرجات العلمٌة التالٌة ( دبلوم ـ ماجستٌر ـ دكتوراه)
ـ (دبلوم ) وعددهم ( )1طالب  :م /عبد الرحمن السٌد طه محمد حمدي عبد المطلب .
ـ (تمهٌدي ماجستٌر) وعددهم ( )1طالب :م /جهاد جاد زٌدان الهلباوى.
ـ (تمهٌدي دكتوراه) وعددهم ( )2طالب -6 :م/احمد حمدي عبد اللطٌف الجروانً  -4م /احمد مصطفى حسن القناوي.
وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4846/8/64م بالموافقةةة علةةى قٌةةد الطةةلب المتقةةدمٌن للقٌةةد بةةدورة ٌنةةاٌر
4846م للعام الجامعً 4846/4848م لمرحلة ( دبلوم ـ – ماجستٌر ـ دكتوراه) .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على قٌد الطلب المتقدمٌن للقٌد بدورة ٌناٌر
4846م للعام الجامعً 4846/4848م لمرحلة ( دبلوم ـ – ماجستٌر ـ دكتوراه) .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا  -:موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة
( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /مرٌم مرجان كامل مرجان  -درجة الماجستٌر فً العلوم االساسٌة الهندسٌة بقسم
الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.

فً موضوع:ـ " الحل التقرٌبً لمعادلة فرٌدهولم التكاملٌة من النوع الثانً باستخدام كثٌرات حدود
لٌجندر ثنائٌة االزاحة"
" Approximate Solution of Fredholm Integral Equation of the Second Kind Using
" Double Shifted Legendre Polynomials
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم
االساسٌة الهندسٌة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً
العلوم االساسٌة الهندسٌة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة .

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

()6-4الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم الفٌزٌقةا والرٌاضةٌات الهندسةٌة بشةأن الموافقةة علةً تسةجٌل خطةة
البحةث الخاصةة برسةالة الةدكتوراه الخاصةة بالمهندس/اسةلم محمةد محمةةد البحٌةري – المقٌةد لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةةوم
االساسٌة الهندسٌة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة دورة اكتوبر 4869والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط خمسةة مةواد
( )8.34وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع  " -:دراسة فٌزٌائٌة للموصلت الفائقة والمواد المركبة متعددة الفٌروٌتات للتطبٌقات متعددة الوظائف
"Physical Study of Superconductors and Multiferroic Composite Materials for
" Multifunctional Applications
تحت إشراف -:
6
4

د/أحمةةةةةةد محمةةةةةةد عبةةةةةةدالفتاح أستاذ مساعد متفرغ فٌزٌاء الجوامد بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة
أبوعراٌس
اإللكترونٌة– جامعة المنوفٌة
د /محمد سعٌد حسن شمس

مدرس الفٌزٌاء الهندسٌة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/8/64م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-8بخصةةةوص الخطةةةاب الةةةوارد مةةةن السةةةٌد أ8د /رئةةةٌس مجلةةةس قسةةةم الفٌزٌقةةةا والرٌاضةةةٌات الهندسةةةٌة بشةةةان التقةةةارٌر
النصف سنوٌة للسادة المشةرفٌن علةى الطةلب المسةجلٌن لدرجةة الماجٌسةتٌر بالقسةم للعةام الجةامعً 4846/4848م وعةددهم ()4
وهم-:
 -6م  /محمد نجاح زكى .
4ـ م  /تسنٌم محمد على فرحات
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )6-4بخصةةةوص الخطةةةاب الةةةوارد مةةةن السةةةٌد أ8د /رئةةةٌس مجلةةةس قسةةةم الفٌزٌقةةةا والرٌاضةةةٌات الهندسةةةٌة بشةةةان التقةةةارٌر
النصف سنوٌة للسادة المشةرفٌن علةى الطةلب المسةجلٌن لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم األساسةٌة الهندسةٌة للعةام الجةامعً
4846/4848م وعددهم ( )4وهم-:
6ـ م  /أسامة محمد محمد عمارة .
 -4م  /نورا ٌحٌى زكرٌا الشٌخ .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر.

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

( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسةٌة بشةأن الموافقةة علةً
قبول قٌد الطلب الجدد المتقةدمٌن للقٌةد بالدارسةات العلٌةا دورة ٌنةاٌر 4846م للعةام الجةامعً 4846/4848م واإلفةادة
بنتٌجة إمتحان القبول لهؤالء الطلب للدرجات العلمٌة التالٌة ( دبلوم ـ ماجستٌر ـ دكتوراه) .
ـ وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة على قٌد الطالبة
6ـ م /منه هللا طارق ٌحٌى عبدالعلٌم خضر (تأهٌلً ماجستٌر) وتم عقد إمتحان القبول لها
نحٌط علم سٌادتكم بأن الجنة التً قامةت فعلٌةا بامتحةان القبةول للطةلب المتقةدمٌن بالقٌةد بةدورة ٌنةاٌر 4846م تكونةت مةن
السادة :ـ  )6أ.د /محمد سٌد محمد عبد القادر  )4أ.د  /رمضان عبد الحمٌد الشنوانً  )8د /هانً احمد عطٌة الجوهري
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على قٌد الطالبة
6ـ م /منه هللا طارق ٌحٌى عبدالعلٌم خضر (تأهٌلً ماجستٌر).

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

سادسا  :ماٌستجد من اعمال
موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم
( )6-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة و الةتحكم بشةأن الموافقةة علةً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجٌستر الخاصة بالمهندس /محمد مجدى فؤاد بلبل–المسجل لدرجة الماجٌستٌر بالقسم
بشأن تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

" تطوير حاكم ذكى لنوع من االنظمة الفوضوٌة "
""Development of Intelligent Controller for a Class of Chaotic Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/8/64م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /جمال الدٌن محمد على

أستاذ متفرغ بقسم هندسة الحاسبات والنظم ـ كلٌة الهندسة ـجامعة عبن شمس (محكم خارجً )

4

أ.د /محمد حمدي محمد السٌد

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (مشرف)

8

أ.د /طارق احمد محمود

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌة (داخلً)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

"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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