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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة رقم ( )8عن شهرنوفمبر4848م
 إنه فً ٌوم االحد الموافق  4848/66/ 66م 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 كالً من السادة األعضاء -:
6

أ8د /السٌد محمود الربٌعً

عضوا

4

أ8د /حمدي علً أحمد عوض

عضوا

8

أ.د /أسامه فوزي زهران

عضوا

4

د /محمد سٌد عبد القادر

عضوا

6

د /محمد عبد الحمٌد الرشٌدي

عضوا

5

السٌد  /طارق محمد عبدالحمٌد

عضوا "كادر عام "

6

السٌدة  /رحاب محمد عمارة

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 (الثانٌة) المنعقدة بتارٌخ 4848/68/48م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةنن الموافقةة
علً الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس  /امٌر عزت على الرفاعً  -بشةنن تشةكٌل لجنةة
الفحص والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

"نظام القٌاسات الحٌوبة القابلة لإللغاء المبنى على إشارات ضربات القلب"

""Cancelable Biometric System based on Electrocardiogram (ECG) Signals
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6د /عادل شاكر الفٌشاوي

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

4

أ.د /احمد حسن مدٌن

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة النٌل ( خارجً)

8

د /سعٌد محمد عبد العاطً

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

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص
والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /عزة رمضان عبده دندوح  -بشنن تشكٌل لجنة
الفحص والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

"إضافة العالمات المائٌة للصور المشفرة للنقل األمن للصور "

""Watermarking of Encrypted Images for Secure Image Communication
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

د /عادل شاكر الفٌشاوي

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

4

أ.د /وائل ماجد السٌد بدوى

أستاذ بكلٌة الهندسة ـ جامعة بدر (خارجً )

8

أ.د /عبدالعزٌز إبراهٌم محمود

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

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص
والمناقشة للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /فاطمة محمد على خالف  -بشنن تشكٌل لجنة الفحص
والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

"تحسٌن أداء أمان نقل البٌانات الطبٌة "

" "Security Enhancement of Medical Data Transmission
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مشرف )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة ـ جامعة األزهر (خارجً )
 4أ.د /عبدالهادى عبدالعظٌم عمار
8

أ.د /حسام الدٌن حسٌن أحمد

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

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص
والمناقشة للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /أسماء محمد إبراهٌم غازي  -بشنن تشكٌل لجنة
الفحص والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
تحت عنوان-:

"تصمٌم وتحلٌل الهوائٌات المتعددة الحزم"

" "Design and Analysis of Multi-Beam Antennas
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م 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 (مشرف )

4

د /هند عبدالعظٌم ملهط

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

8

أ.د /عبدالحمٌد شعالن

أستاذ بكلٌة الهندسة جامعه الزقازٌق(خارجً )

4

د /عبدالعزٌز طه شلبً

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

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص
والمناقشة للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الموافقة علً
تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندسة  /فاتن ماهر محمد األزرق  -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4848م والمعدل التراكمً الجزئً(متوسط أعلى أربع مواد
( ))8.38وٌحق لها التسجٌل وتستكمل .

في موضوع  " -:الكشف عن األمراض بتقنٌات حوسبة الحمض النووي "
" "DNA Computing Techniques for Disease Detection
تحت إشراف -:
6

أ.د /معوض إبراهٌم معوض

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

أ.د /فتحً السٌد عبد السمٌع

استاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

8

د /عبٌر عبدالعزٌز محمد عشرة

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القـــرار

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

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

( )8-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الموافقة علً
تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندسة  /كرستٌنا غندور ذكى غندور  -المقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 4869م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد
( )8.88وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع  " -:استخدام تقنٌات التعلم العمٌق للدمج االمثل للصور الطبٌة "
" "Utilization of Deep Learning Techniques for Optimal Medical Image Fusion
تحت إشراف -:
6

أ.د /السٌد محمود الربٌعً

استاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

4

د /ولٌد فؤاد جابر الشافعً

مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.

القـــرار

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

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

( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الموافقة علً
تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة  /أمٌرة محمد على حسن بدوى  -المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة ٌناٌر 4869م والمعدل التراكمً النهائً (عدد النقاط والمتوسط
( متوسط نقاط 5مواد  ))8.86وٌحق لها التسجٌل .

فً موضوع  " -:الدالئل الموجٌة المتكاملة لتطبٌقات الهوائٌات والمرشحات "
" "Integrated Waveguides for Antennas and Filters Applications
تحت إشراف -:
6

أ.د /صابر حلمى زٌن الدٌن

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

4

د /هند عبدالعظٌم ملهط

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندسة المذكورة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان الطلب المقدم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة  /وفاء أحمد محمود سلٌمان  -المدرس المساعد بالقسم و المسجلة لدرجة الدكتوراه فً
موضوع :ـ

" تصنٌف الصور الطبٌة باستخدام التعلم العمٌق "

" "Medical Image Classification Using Deep Learning
وشكلت لجنة اإلمتحان الشامل من-:
 6أ.د /منى محمد صبري شقٌر

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (عن لجنة اإلشراف )

 4أ.د /على حسن على مصطفى

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً )

 8د /أحمد نبٌه زكى راشد

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة (داخلً)

 4أ.د/مها محمد الصبروتى

استاذ بكلٌة الهندسة –الجامعة المصرٌة الٌابانٌة (خارجً )

 6أ.د محمد أبوزٌدالبروانى

استاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم (من خارج القسم )

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندسة المذكورة
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على تشةكٌل لجنةة االمتحةان الشةامل
للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشةنن الطلةب المقةدم مةن
لجنة اإلشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالب  /أحمد حسن صادق هوانه – بشنن طلةب الموافقةة علةً تغٌٌةر عنةوان الرسةالة
من

"تحسٌن أداء شبكات المناطق المحلٌة الالسلكٌة "
")"Performance Enhancement of Wireless Local Area Networks (WLANs
الً
"تطوٌر تقنٌات جدٌدة لألمن السٌبرانى فً إتصاالت الشبكات"
" "Development of Cyber Security Techniques for Communication Networks
وقةد أوصةً المجلةس بجلسةته المنعقةةدة بتةارٌخ 4848/66/66م بالموافقةة علةً تغٌٌةر عنةةوان الرسةالة مةع اعتبةار التغٌٌةر تغٌٌةةر
جوهري
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقةة علةى علةً تغٌٌةر عنةوان الرسةالة
مع اعتبار التغٌٌر تغٌٌر جوهري .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )8-68بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة االلكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةنن الطلةب
المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالبة  /شٌماء السٌد عبد العزٌز حسةن – بشةنن طلةب الموافقةة علةً
تغٌٌر عنوان الرسالة من

"نمذجة تنثٌر االرتدادات فً االشكال الهندسٌة المركبة لصوتٌات الغرف المغلقة "
" Modeling of Reverberation Effect in Complex Geometric Shapes of
" Closed Room Acoustics
الً
" دراسة تنثٌر االرتدادات فً االشكال الهندسٌة المركبة لصوتٌات الغرف المغلقة "
" Study of Reverberation Effect in Complex Geometric Shapes of Closed
" Room Acoustics
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تغٌٌر عنوان الرسالة مع اعتبار التغٌٌةر تغٌٌةر غٌةر
جوهري
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةى تغٌٌةر عنةوان الرسةالة مةع
اعتبار التغٌٌر تغٌٌر غٌر جوهري .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(66ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الطلب
المقدم من السٌد األستاذ الدكتور  /فتحً السٌد عبدالسمٌع ـ المرشد األكادٌمً ـ للطالبة  /إسراء فتحً محمد المسٌري والمقٌدة
بتمهٌدي ماجستٌر دورة ٌناٌر 4848م بخصوص الموافقة على حذف مادة (التعرف على األنماط) واضافة مادة ( إلكترونٌات
الكم والبصرٌات المتقدمة ) للفصل الدراسً الحالً للعام الجامعً 4846/4848م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تعدٌل المادة السابق ذكرها للطالبة  /إسراء فتحً
محمد المسٌري والمقٌدة بتمهٌدي ماجستٌر دورة ٌناٌر 4848م.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تعدٌل المادة السابق ذكرها

للطالبة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(64ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الطلب
المقدم من السٌد األستاذ الدكتور  /فتحً السٌد عبدالسمٌع ـ المرشد األكادٌمً ـ للطالب  /عبدالرحمن أحمد محمد دسوقً والمقٌد
بتمهٌدي دكتوراه دورة أكتوبر 4848م بخصوص الموافقة على حذف مادة (تحلٌل أداء شبكات الحاسبات الالسلكٌة ) واضافة
مادة ( تطبٌقات الشبكات العصبٌة فً نظم اإلتصاالت ) للفصل الدراسً الحالً للعام الجامعً 4846/4848م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تعدٌل المادة السابق ذكرها للطالب  /عبدالرحمن
أحمد محمد دسوقً والمقٌد بتمهٌدي دكتوراه دورة أكتوبر 4848م .

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تعدٌل المادة السابق ذكرها

للطالب المذكور.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(68ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الطلب
المقدم من السٌد األستاذ الدكتور  /منى محمد صبري شقٌر ـ المرشد األكادٌمً ـ للطالبة  /شٌماء عبدالوهاب عبدالعظٌم محمد
والمقٌدة بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر 4848م بخصوص الموافقة على حذف مادة (الدوائر المتكاملة الرقمٌة المتقدمة)
واضافة مادة (شبكات الحاسبات الالسلكٌة ) للفصل الدراسً الحالً للعام الجامعً 4846/4848م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تعدٌل المادة السابق ذكرها للطالبة  /شٌماء
عبدالوهاب عبدالعظٌم محمد والمقٌدة بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر 4848م .

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تعدٌل المادة السابق ذكرها

للطالبة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(64ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الطلب
المقدم من السٌد األستاذ الدكتور  /منى محمد صبري شقٌر ـ المرشد األكادٌمً ـ للطالب  /باسم خالد السٌد سالم والمقٌد
بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر 4848م بخصوص الموافقة على حذف مادة (نظم التشفٌر والحماٌة الحدٌثة ) واضافة مادة (نظم
التعدٌل الرقمً الحدٌثة) للفصل الدراسً الحالً للعام الجامعً 4846/4848م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تعدٌل المادة السابق ذكرها للطالب  /باسم خالد
السٌد سالم والمقٌد بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر 4848م.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تعدٌل المادة السابق ذكرها

للطالب المذكور.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(66ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الطلب
المقدم من السٌد األستاذ الدكتور  /منى محمد صبري شقٌر ـ المرشد األكادٌمً ـ للطالبة  /أمنٌة محمود أبو السعود والمقٌدة
بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر 4869م بخصوص الموافقة على نقل مادتٌن (نظم التشفٌر والحماٌة الحدٌثة )و (اإلتصاالت
البصرٌة المتقدمة ) من الفصل الدراسً الثانً إلى الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 4846/4848م حٌث أن الطالبة باقٌة
لإلعادة فً هاتٌن المادتٌن .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة على نقل مادتٌن (نظم التشفٌر والحماٌة الحدٌثة )و
(اإلتصاالت البصرٌة المتقدمة ) من الفصل الدراسً الثانً إلى الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 4846/4848م
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً نقل المادتٌن السابق ذكرهم من
الفصل الدراسً الثانً إلى الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 4846/4848م.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(65ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الطلب المقدم
من السٌد األستاذ الدكتور  /منى محمد صبري شقٌر ـ المرشد األكادٌمً ـ للطالبة  /سمر فاخر برعً عبد العزٌز والمقٌدة بتمهٌدي
دكتوراه دورة أكتوبر 4848م بشنن طلب الموافقة على حذف وإضافة المواد التالٌة:ـ
ـ حذف مادة (تحلٌل أداء شبكات الحاسبات الالسلكٌة ) وإضافة مادة (تطبٌقات التعرف على األنماط )
ـ حذف مادة (تحلٌل أداء نظم التعدٌل الرقمً ) وإضافة مادة (تحلٌل أداء شبكات الحاسبات البصرٌة)
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ـ حذف مادة (تطبٌقات اإلستشعار عن بعد ) وإضافة مادة (تصمٌم نظم اللٌزر)

ـ حذف مادة (تحلٌل و تصمٌم نظم التشفٌر ) وإضافة مادة (تطبٌقات إلكترونٌات الكم )
للفصل الدراسً الحالً للعام الجامعً 4846/4848م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تعدٌل المواد السابق ذكرها للطالبة  /سمر فاخر برعً
العزٌز والمقٌدة بتمهٌدي دكتوراه دورة أكتوبر 4848م.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تعدٌل المواد السابق ذكرها للطالبة

المذكورة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(66ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الطلب المقدم من
السٌد الدكتور  /عادل شاكر الفٌشاوي ـ المرشد األكادٌمً للطالب  /إبراهٌم عبدالفتاح محمد والمقٌد بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر
 4869م بخصوص الموافقة على نقل مادتً (نظم اإلتصاالت المتقدمة) و (نظم التعدٌل الرقمً الحدٌث )من الفصل الدراسً الثانً إلى
الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 4846/4848م حٌث أن الطالب باق لإلعادة فً هاتٌن المادتٌن .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً نقل مادتً (نظم اإلتصاالت المتقدمة) و (نظم التعدٌل الرقمً
الحدٌث )من الفصل الدراسً الثانً إلى الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 4846/4848م
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً نقل المادتٌن السابق ذكرهم من الفصل
الدراسً الثانً إلى الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 4846/4848م.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(63ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الطلب المقدم من
السٌد الدكتور  /ولٌد فؤاد جابر الشافعً ـ المرشد األكادٌمً للطالبة /رنا محمد عبد الغنى احمد حسٌن -والمقٌدة بتمهٌدي دكتوراه دورة
ٌناٌر  4848م بخصوص الموافقة على قٌدها بمادة (التقنٌات المتقدمة لمعالجة االشارات الصوتٌة ) بالفصل الدراسً األول للعام الجامعً
4846/4848م حٌث أن الطالبة رسبت بهذه المادة بالترم السابق ٌناٌر 4848م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً قٌد الطالبة /رنا محمد عبد الغنى احمد حسٌن -والمقٌدة
بتمهٌدي دكتوراه دورة ٌناٌر 4848م بمادة (التقنٌات المتقدمة لمعالجة االشارات الصوتٌة ) بالفصل الدراسً األول للعام الجامعً
4846/4848م
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً قٌد الطالبة المذكورة بمادة (التقنٌات
المتقدمة لمعالجة االشارات الصوتٌة ) بالفصل الدراسً األول للعام الجامعً 4846/4848م
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(69ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الطلب المقدم من
لجنة اإلشراف على رسائل الماجستٌر الخاصة بالطالب اآلتً أسمائهم بشنن طلب الموافقة على إلغاء تسجٌلهم وذلك نظراً إلنقطاعهم تماما ً
عن التواصل مع المشرفٌن إلستكمال الدراسة وهم :ـ
 1الطالبة /سارة رأفت غرس الدٌن

 4الطالبة /سامٌة عبدالعزٌز منصور

 2الطالبة  /مها السٌد حسن رجب

 6الطالبة /دعاء حلمى بٌومً أبو معبد
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 3الطالب /محمد عثمان جابر ملٌك

 5الطالبة /رشا عبدالرحمن أمٌن محمد هالل

بناء على طلب الساده
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة على إلغاء التسجٌل لهؤالء الطالب ً
المشرفٌن وذلك نظراً إلنقطاعهم تماما ً عن التواصل مع المشرفٌن إلستكمال الدراسة

القـــرار

بناء
 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً إلغاء التسجٌل لهؤالء الطالب ً

على طلب الساده المشرفٌن وذلك نظراً إلنقطاعهم تماماً عن التواصل مع المشرفٌن إلستكمال الدراسة .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-48بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن انتهاء المدة
القانونٌة الخاصة بطالب الدراسات العلٌا المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بالقسم حٌث ان مدة الدراسة ال تزٌد عن
اربع سنوات من تارٌخ القٌد حسب القواعد المنظمة لذلك والتً تنتهى فً 4848/9/88م ولم ٌحصلوا على درجة الماجستٌر حتى
االن وعددهم ( )9طالب واولهم -:
المهندسة  /أمانً فتح هللا عبد العزٌز الدعوشى

وأخرهم المهندسة  /آٌات سعٌد جابر حسن

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علةى مةد فتةرة التسةجٌل لمةدة عةام إضةافً لكةل طالةب وذلةك
بناء على طلب السادة المشرفٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقةة علةً مةد فتةرة التسةجٌل لمةدة عةام إضةافً
لكل طالب وذلك بناء على طلب السادة المشرفٌن .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-46بخصوص الخطاب الوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةنن الغةاء قٌةد
المهندس  /محمود رأفت أحمد عطٌة – المقٌد لدرجة الماجستٌر بالقسم دورة اكتوبر 4865م حٌث انتهت المدة القانونٌة فةً /9/88
4848م ولم ٌقم الطالب بتسجٌل خطة البحث حتى تارٌخه .
وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4848/66/66م بالموافقةةة علةةى الغةةاء القٌةةد للطالةةب المةةذكور طبق ةا للةةوائح والقواعةةد
المعمول بها.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً الغاء القٌد للطالب المذكور طبقا للةوائح
والقواعد المعمول بها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-44بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت الكهربٌةة بشةنن مقترحةات القسةم
للتعلٌم الهجٌن واإلمتحان اإللكترونً للدراسات العلٌا بالقسم .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة على المقترح الستخدامه فً حالةة زٌةادة أعةداد طةالب الدراسةات
العلٌا بالقسم.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً المقترح الستخدامه فً حالة زٌةادة أعةداد
طالب الدراسات العلٌا بالقسم.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
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(6ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشنن الموافقة علً ما جاء بتوصٌة لجنة
الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /مصطفى سامى عبدالمجٌد عتلم ـ درجة ماجستير فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم
الحاسبات.

فً موضوع " :تحسٌن تقنٌات الكشف عن السرطان باإلعتماد على تعلم اآللة "
""Improving Cancer Detection Techniques Based on Machine Learning

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشنن الموافقة علً ما جاء بتوصٌة
لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /احمد صالح محمد القوصً ـ درجة ماجستير فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة
وعلوم الحاسبات.

فً موضوع " :نهج فعال لتوزٌع المفتاح فً شبكات اإلستشعار الالسلكٌة "
""An Efficient Key Distribution Approach in Wireless Sensor Networks
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندس المذكور درجة
الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(8ـ )8ـ بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشان تقرٌر لجنة االمتحان الشامل
الخاص بالمهندس  /الحسٌنً ابراهٌم الحسٌنً ابراهٌم خطاب-المدرس المساعد بالقسم والمسجل للحصول علً درجة دكتور
الفلسفة فً العلوم الهندسٌة وشكلت اللجنة من-:
6

أ.د /اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌرة أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات –كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة

 4أ.د /جمال محروس على عطٌه

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

 8د /نرمٌن حسن عبد الوهاب

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

 4أ.د/حمدي احمد عوض

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة
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 6أ.د /أمانً محمد سرحان

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة طنطا

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة على ما جةاء بتقرٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل باجتٌةاز ونجةاح
المهندس المذكور
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً مةا جةاء بتقرٌةر لجنةة االمتحةان الشةامل
باجتٌاز ونجاح المهندس المذكور.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4ـ)8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشنن الموافقة علً تسجٌل خطة
البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندس /محمد ابراهٌم محمد سالمة  -المقٌد لدرجة ماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة
وعلوم الحاسبات دورة ٌناٌر 4863م والمعدل التراكمً النهائً (عدد النقاط والمتوسط(متوسط نقاط سته مواد) ) ( )8.66وٌحق
له التسجٌل

فً موضوع  " -:نظام التعرف اآللً على بصمات االصابع باستخدام التعلم العمٌق "
" "Automated Fingerprint Identification System Using Deep Learning
تحت إشراف -:
6

أ.د /جمال محروس على عطٌه

4

د  /مختار احمد على محمد

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

8

د  /رمضان محمد عبد العظٌم

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

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/3م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

القـــرار

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

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

( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشنن التقارٌر السنوٌة للسادة المشةرفٌن
على الطالب المسجلٌن لدرجة (الماجستٌر) وهم -:
 -6ابراهٌم روبً سٌد برمٌل

ٌ -4اسر طلعت خلٌفة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/3م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة المشرفٌن .

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر السنوٌة للسادة

المشرفٌن .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5ـ  )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلةوم الحاسةبات بشةنن الموافقةة التقرٌةر النصةف سةنوي
للسادة المشرفٌن على الطالب ٌ /اسر طلعت خلٌفة – المسجل لدرجة الماجستٌر .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/3م بالموافقة علً ما جاء بالتقرٌر النصف سنوي للطالب المذكور .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً مةا جةاء بةالتقرٌر النصةف سةنوي
للطالب المذكور .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-6بخصةوص الخطةاب الةوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةنن تقرٌةر السةادة المشةرفٌن علةى
الطالب المسجلٌن لدرجة (الماجستٌر) للعام الجامعً 4869م 4848/م بشان التوصٌة بالمد للطالب وهم -:
 -6ابراهٌم روبً سٌد برمٌل

ٌ -4اسر طلعت خلٌفة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/3م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر بالمد للطالب المذكورٌن .

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً مةا جةاء بالتقةارٌر بالمةد للطةالب

المذكورٌن .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشنن الطالب  /فرج محمود عفٌفةً ٌحةً
– المسةةجل ل درجةةة دكتةةور الفلسةةفة فةةً العلةةوم الهندسةةٌة بالقسةةم حٌةةث ٌفٌةةد انةةه تةةم مخاطبةةة الطالةةب المةةذكور ثةةالث مةةرات بتةةارٌخ
4848/9/49م 4848/68/5 ،م 4848/68/48،م وبنةةاء علةةى التقرٌةةر النصةةف سةةنوي للسةةادة المشةةرفٌن علةةى الطالةةب وبخصةةوص
الطلب المقدم من السادة المشرفٌن بإلغاء التسجٌل للطالب .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/3م بالموافقة علً ما جاء بالخطاب وٌوصى بإلغاء التسجٌل للطالب المذكور
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً مةا جةاء بالخطةاب وٌوصةى بإلغةاء
التسجٌل للطالب المذكور.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-9بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةنن طلةب مقترحةات القسةم بخصةوص
الخدمات الت ً ٌمكن تقدٌمها لصالح المستفٌدٌن من صندوق تكرٌم شهداء وضحاٌا ومفقودي ومصابً العملٌات الحربٌة واألمنٌة وأسرهم
وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4848/66/3م بعمةةل تخفةةٌض بنسةةبة %68مةةن المصةةروفات الدراسةةٌة للمسةةتفٌدٌن مةةن
الصندوق وذلك أثنةاء دراسةتهم بالقسةم فةً مرحلتةً البكةالورٌوس والدراسةات العلٌةا والقسةم علةى اسةتعداد لتقةدٌم الكتةب الدراسةٌة بشةكل
مجانى ألبناء اسر شهداء وضحاٌا ومفقودي ومصابً العملٌات الحربٌة واالرهابٌة واألمنٌة.
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةً عمةةل تخفةةٌض بنسةةبة %68مةةن
المصروفات الدراسٌة للمستفٌدٌن من الصةندوق وذلةك أثنةاء دراسةتهم بالقسةم فةً مرحلتةً البكةالورٌوس والدراسةات العلٌةا والقسةم علةى
استعداد لتقدٌم الكتب الدراسٌة بشكل مجانى ألبناء اسر شهداء وضحاٌا ومفقودي ومصابً العملٌات الحربٌة واالرهابٌة واألمنٌة.

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

( )8-68بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةنن مقترحةات القسةم ألسةلوب التعلةٌم
الهجٌن .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م
 -6إنشاء قنوات تعلٌمٌة لمواد الدراسات العلٌا .
 -4عقد محاضرات وجه لوجه بنسبة . %68
 -8عقد محاضرات اون الٌن بنسبة %88مع رفع المادة العلمٌة للطلبة ومناقشتها معهم فً محاضرات وجه لوجه .

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً مقترحات القسم ألسلوب التعلٌم الهجٌن .
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعا ً  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم
( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشنن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس  /أحمد مصطفى حسن القناوي  -المعٌد بالقسم -بشنن
تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور .
تحت عنوان:ـ

" التحكم التكٌفً المعتمد على المالحظ الذكً لألنظمة الالخطٌة "
""Adaptive Control Based on Intelligent Observer for Nonlinear Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:
6

أ.د /فاٌز فهمى جمعه عرٌض

استاذ بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم بكلٌة الهندسة – جامعة المنصورة ( خارجً )

4

أ.د /حمدي على أحمد عوض

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم -كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (داخلً )

8

أ.د /محمد عبد العظٌم البردٌنً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم -كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (مشرف )

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص
والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السةٌد أ.د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةنن الموافقةة علةً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس  /أحمد حمدي عبد اللطٌف الجروانةً  -المعٌةد بالقسةم -
بشنن تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور .
تحت عنوان:ـ

" حاكم هالمً بدٌهً لنظام العالج الكٌماوي الورٌدي للسرطان "
""Intuitionistic Fuzzy Control of Intravenous Cancer Chemotherapy System
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:
6

أ.د /مصطفى محمود جمعة

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة -جامعة عٌن شمس (خارجً )

4

أ.د /محمد عبد العظٌم البردٌنً

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم -كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة (داخلً )

8

أ.د /محمد ابو زٌد البروانً

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم – كلٌة الهندسة االلكترونٌة –جامعة المنوفٌة(مشرف)

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص
والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةنن الطلةب المقةدم مةن
الطالبة  /اٌة فتحً عبد السمٌع طلبه – المقٌدة بدورة اكتوبر 4869م بالقسم والتً تطلب فٌه الموافقة علةى اٌقةاف قٌةدها بالدراسةات
العلٌا للعام الجامعً 4846/4848م وذلك نظرا لرعاٌة طفلها.
وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ4848/66/3م بالموافقةةة علةةً اٌقةةاف قٌةةد الطالبةةة المةةذكورة وذلةةك نظةةرا لرعاٌةةة طفلهةةا.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علةً اٌقةاف قٌةد الطالبةة المةذكورة وذلةك نظةرا
لرعاٌة طفلها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-4بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةنن الطلةةب
المقةدم مةةن الطالةةب /أحمةةد بةةدوى محمةةود بةةدوى – المقٌةد بتمهٌةةدي ماجسةةتٌر دورة ٌنةةاٌر 4848م للموافقةةة علةةً حةةذف مقةةرر
(التحكم بإستخدام المنطق الهالمً ) من الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4846/4848م.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة علً الحذف .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً حةذف المةادة السةابق ذكرهةا للطالةب
المذكور .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشنن الطلب

المقدم من الطالب /أحمد بدوى محمود بدوى – المقٌد بتمهٌدي ماجستٌر دورة ٌناٌر 4848م للموافقة علً إضافة مقرر
(التحكم بإستخدام الحاسبات عند الزمن الحقٌقً ) الى الفصل الدراسً الثانً للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4846/4848م.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة علً اإلضافة .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً اضةافة المةادة السةابق ذكرهةا للطالةب
المذكور .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-5بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشنن الطلب

المقدم من الطالب /أحمد محمد عباس أمٌن – المقٌد بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر 4869م للموافقة علً حذف مقرر (نظم
التحكم األمثل ) من الفصل الدراسً األول للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4846/4848م.
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة علً الحذف .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً حةذف المةادة السةابق ذكرهةا للطالةب
المذكور .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشنن الطلب

المقدم من الطالب /أحمد محمد عباس أمٌن – المقٌد بتمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر 4869م للموافقة علً إضافة مقرر
(المٌكاترونٌات المتقدمة ) الى الفصل الدراسً األول للخطة الدراسٌة للعام الجامعً 4846/4848م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة علً اإلضافة .

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً اضةافة المةادة السةابق ذكرهةا للطالةب
المذكور .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشنن انتهاء المدة القانونٌة
الخاصة بطالب الدراسات العلٌا المقٌدٌن لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة وحٌث أنه قد تم ارسال انذارات لهم ولم ٌتم حضور احد
منهم وعددهم ( )4طالب اولهم المهندسة  /اسماء عبد الشافً فهٌم محمد واخرهم المهندس  /محمد مصطفى شفٌق جواد.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة على الغاء القٌد للطالب المذكورة اسماؤهم.

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً الغاء القٌد للطالب المذكورة اسماؤهم.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشنن التعدٌالت فً اللوائح
الداخلٌة وارقام المواد التً تم تعدٌلها واضافتها فٌما ٌخص التعلٌم الهجٌن خالل العام الجامعً 4846/4848م.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة على ما جاء بقرار وزاري رقم 4469بتارٌخ 4848/68/66م.
القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بقةةرار وزاري رقةةم
4469بتارٌخ 4848/68/66م.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا-:

موضوعات قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

(6ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشنن الموافقة علً الطلب
المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /مرٌم مرجان كامل مرجان  -بشنن تشكٌل لجنة الحكم
والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة .

تحت

عنوان:ـ

"الحلول التقرٌبٌة المعادلة فرٌدهولم التكاملٌة من النوع الثانً باستخدام كثٌرات حدود لٌجندر ذات
االزاحة الثنائٌة "
Approximation Solution of Fredholm Integral Equations of the Second Kind Using
" Double Shifted Legendre Polynomials
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:
6

أ.د /سعٌد على السٌد الصٌرفً

استاذ المتفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة (مشرف )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ مساعد بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة (مشرف)
 4د  /هانً احمد عطٌة الجوهري
8
4

أ.د /رمضان عبد الحمٌد الشنوانً استاذ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة – كلٌة الهندسة االلكترونٌة (داخلً)

أ.د /عبد الوهاب عباس رجب

أستاذ المتفرغ بكلٌة العلوم بنٌن – جامعة االزهر (خارجً )

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص
والمناقشة للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8 -4بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم الفٌزٌقةةا والرٌاضةةٌات الهندسةةٌة بشةةنن التقةارٌر السةةنوٌة للسةةادة
المشرفٌن على الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر بالقسم وهم-:
 -6المهندس  /اكرم سعٌد عبد الباسط شرف
 -4المهندسة  /مرٌم مرجان كامل مرجان
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/3م بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )8 -8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشنن انتهاء المدة القانونٌة الخاصة
بالطالب  /محمد ابراهٌم شاهٌن -المقٌد لدرجة ماجستٌر العلوم االساسٌة الهندسٌة بالقسم دورة اكتوبر 4864م حٌث ان مدة الدراسة ال
تزٌد عن اربع سنوات من تارٌخ القٌد حسب القواعد المنظمة لذلك والتً تنتهى فً 4848/9/88م ولم ٌتقدم لتسجٌل نقطة البحث حتى
تارٌخه.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بالموافقة على الغاء قٌد الطالب المذكور .

القـــرار

 -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً الغاء قٌد الطالب المذكور .

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

( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة بشنن مقترح لتوزٌع نصاب
االشراف على الرسائل العلمٌة (دكتوراه – ماجستٌر) للهٌئة المعاونة وغٌرها وتوزٌع تحكٌم المناقشات على السادة اعضاء هٌئة
التدرٌس.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بانةه ٌةتم توزٌةع االشةراف علةى الهٌئةة المعاونةة والتحكةٌم للرسةائل العلمٌةة
حسب التخصص وبالتناوب مع مراعاة التعاون بٌن جمٌع اعضاء هٌئة التدرٌس .
القةةرار -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةً توزٌةةع االشةةراف علةةى الهٌئةةة المعاونةةة
والتحكٌم للرسائل العلمٌة حسب التخصص وبالتناوب مع مراعاة التعاون بٌن جمٌع اعضاء هٌئة التدرٌس .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-6بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم الفٌزٌقةةا والرٌاضةةٌات الهندسةةٌة بشةةنن مقتةةرح للتعلةةٌم الهجةةٌن
واالمتحان اإللكترونً لطالب الدراسات العلٌا بالقسم .
وقد أوصً المجلةس بجلسةته المنعقةدة بتةارٌخ 4848/66/3م بتطبٌةق نظةام العلةٌم الهجةٌن لطةالب الدراسةات العلٌةا اسةوة بطةالب مرحلةة
البكالورٌوس بنسبة  %58حضور الطالب و On line %48عبر منصةات التعلةٌم اإللكترونةً علةى برنةامج تواصةل مناسةب وسةوف ٌةتم
عقد االمتحان الكتر ونى ألعمال السنة واالمتحان النهائً ورقى.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةً تطبٌةةق نظةةام العلةةٌم الهجةةٌن لطةةالب
الدراسات العلٌا اسوة بطالب مرحلة البكالورٌوس بنسبة  %58حضور الطةالب و On line %48عبةر منصةات التعلةٌم اإللكترونةً علةى
برنامج تواصل مناسب وسوف ٌتم عقد االمتحان الكتر ونى ألعمال السنة واالمتحان النهائً ورقى.

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

(5ـ )8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم الفٌزٌقةا والرٌاضةٌات الهندسةٌة بشةنن تسةجٌل الهٌئةة المعاونةة لدرجةة
الماجستٌر بالقسم على ان ٌكون فً تخصصةات جدٌةدة غٌةر موجةودة بالقسةم علةى سةبٌل المثةال (احتمةاالت واحصةاء – بحةوث عملٌةات –
نظرٌة التصمٌم ) .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/3م بان تسجٌل عضو الهٌئة المعاونة ٌكون بناء على الخطة البحثٌة الموجةودة
بالقسم وٌراعى القسم رغبة عضو الهٌئة المعاونة فً اختٌار موضوع البحث ضمن الخطةة البحثٌةة .وتةم االتفةاق داخةل المجلةس علةى ان
ٌحدد القسم للمعٌد القادم ثالث موضوعات بحثٌة لالختٌار منها وهى (احتماالت واحصاء – بحةوث عملٌةات – معةادالت تكاملٌةة )حٌةث ان
هذه المواضٌع البحثٌة مطلوبة حالٌا لندرة اعضاء هٌئة التدرٌس بها داخل القسم.
القرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً ان ٌكون تسجٌل عضو الهٌئة المعاونة ٌكةون
بناء على الخطة البحثٌة الموجودة بالقسم وٌراعى القسم رغبة عضو الهٌئة المعاونة فةً اختٌةار موضةوع البحةث ضةمن الخطةة البحثٌةة.
وتم االتفاق داخل المجلس على ان ٌحدد القسم للمعٌةد القةادم ثةالث موضةوعات بحثٌةة لالختٌةار منهةا وهةى (احتمةاالت واحصةاء – بحةوث
عملٌات – معادالت تكاملٌة )حٌث ان هذه المواضٌع البحثٌة مطلوبة حالٌا لندرة اعضاء هٌئة التدرٌس بها داخل القسم.

----------------------------------------------------------------------------------------------------سادسا -:ما ٌستجد من اعمال

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )8-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الموافقة
علً تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندس  /محمد احمد خلف هللا السٌد  -المقٌد لدرجة الماجستٌر فً العلوم
الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 4869م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط نقاط 5مواد (
 )4.6وٌحق له التسجٌل .

فً موضوع  " -:تصمٌم اقل تعقٌدا لشبكات متعددة الدخل ومتعددة الخرج الهائل والتً تعمل فً مدى ترددات
الموجات الملٌمترٌة "
" "Low Complexity Design for Millimeter –Wave Massive MIMO Networks
تحت إشراف -:
6

أ.د /معوض إبراهٌم معوض

4

د /محمد السٌد محمد محمد الوكٌل مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌــــــة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.

القـــرار

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

( )8-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشنن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشةراف علةى رسةالة الماجسةتٌر الخاصةة بالمهنةدس  /محمةد محمةود عطٌةه العباسةً  -بشةنن تشةكٌل لجنةة
الفحص والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.

"المعالجة الرقمٌة لإلشارات الزالزل"

تحت عنوان-:

""Digital Processing of Seismic Signals
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /طه السٌد طه

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

4

د /عادل شاكر الفٌشاوي

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

8

أ.د /صالح السٌد ابراهٌم العجوز

أستاذ بنكادٌمٌة الشروق (خارجً)

 4أ.د /اسامة فوزى زهران

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

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص
والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشةنن الموافقةة علةً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس  /محمد زٌنهم عبد الحمٌد الصةٌفً  -بشةنن تشةكٌل لجنةة
الفحص والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

"تقلٌل التنثٌرات الجانبٌة على معدل نقل البٌانات فً شبكات اإلتصال البصرٌة متعددة القنوات وعالٌة
السعة وطوٌلة المدى "
"Minimization of side Effects on Transmission Bit Rate In Multichannel, High
" Capacity, Long-Haul Optical Fiber Communication Networks
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4848/66/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /عبد الناصر عبد الجواد محمد

استاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة-كلٌة الهندسة اإللكترونٌة جامعة المنوفٌة (مشرف )

4

د /محمد صالح طبور

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

8

أ.د /مصطفى حسٌن على

استاذ بكلٌة الهندسة – جامعة االسكندرٌة ( خارجً)

 4د /احمد نبٌه زكى راشد

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

القــةةـرار  -:توصةةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةى تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص
والمناقشة للمهندس المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( )8-4بخصوص الخطاب الوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةنن التقرٌةر
السنوي للسادة المشرفٌن على الطالبة  /نهال جمال مصطفى علٌوه المسجلة لدرجة (الماجستٌر) بالقسم.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4848/66/3م بالموافقة علً ما جاء بالتقرٌر السنوي للسادة المشرفٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً مةا جةاء بةالتقرٌر السةنوي للسةادة
المشرفٌن بإلغاء التسجٌل للطالبة المذكورة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشرة ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للعرض علي مجلس الكلية

للدراسات العلٌا والبحوث
(أ8د /منً محمد صبري شقٌر)
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