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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا الجلسة الثامنة رقم ( )3عن شهرإبرٌل4846م
 إنه فً ٌوم الثالثاء الموافق  4846/4/ 63م 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 كالا من السادة األعضاء -:
6

أ8د /السٌد محمود الربٌعى

عضوا

4

أ8د /حمدي علً أحمد عوض

عضوا

8

أ.د /اسامة فوزى زهران

عضوا

4

أ.د /محمد السٌد عبد القادر

عضوا

6

د /محمد عبد الحمٌد الرشٌدى

عضوا

5

السٌد /طارق محمد عبد الحمٌد

عضوا

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

أوال  :المصـادقــات

المصادقة علً محضر الجلسة السابقة (السابعة) المنعقدة بتارٌخ 4846/8/46م.

ثانٌا  :موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندسة  /سامٌة محمد محمد عبدالحلٌم  -درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.

فً موضوع:

" تصنٌف سالسل الحمض النووي على أساس التعلٌم العمٌق "

" " Classification of DAN Sequences Based on Deep Learning
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً
العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بمةنح المهندسةة المةذكورة درجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم
الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) 3-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما جاء بتوصٌة
لجنة الحكم والمناقشة بمنح المهندس  /امٌر عزت على الرفاعً  -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت
الكهربٌة.

فً موضوع:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"نظام القٌاسات الحٌوٌة القابلة لإللغاء المبنٌة على اشارات ضربات القلب"
" "Cancellable Biometric System Based on Electrocardiogram (ECG) Signals
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م 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 درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة
اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشان الطلب المقدم من لجنة اإلشراف
الخاصة بالمهندسة /بٌداء مرتضى زكى ابو الحسن  -المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة.

فً موضوع :
" استخدام تقنٌات التعلم العمٌق فى الشبكات البصرٌة"
" " Utilization of Deep Learning Techniques in Optical Networks
بالموافقة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل من السادة-:

 6أ8د /ابراهٌم محمد الدكانى

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( ممتحن داخلً)

 4أ.د /نبٌل عبد الواحد اسماعٌل

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (من خارج القسم)

 8أ.د /السٌد محمود الربٌعى

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( مشرف)

 4أ.د /عبد الحلٌم عبد النبى ذكرى

أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة -جامعة عٌن شمس ( ممتحن خارجى)

 6د /احمد ابراهٌم بهنسى

أستاذ مساعد متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة ( ممتحن داخلً)

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م بالموافقة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندسة المذكورة بنفس التشكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم ب تشكٌل لجنة االمتحةان الشةامل للمهندسةة المةذكورة بةنفس التشةكٌل
المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )3-4بخصوص 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 للطالبة  /سارة سعٌد عبد النور عبد الحق– المقٌدة بتمهٌدي دكتوراه
دورة أكتوبر4848م للموافقة علً تعدٌل المواد التالٌة-:
 -6حذف مقرر ( تحلٌل اداء شبكات الحاسب الالسلكٌة ) وإضافة مقرر (:تحلٌل اداء شبكات الحاسبات البصرٌة )
 -4حذف مقرر ( تحلٌل وتصمٌم نظم التشفٌر ) وإضافة مقرر (:تطبٌقات الكترونٌات الكم ) وذلك للفصل الدراسً الثانً للعام
الجامعً 4846/4848م .
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وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م 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 .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-6بخصوص 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 للطالبة  /اٌمان محسن احمد الجمال– المقٌدة بتمهٌدي دكتوراه دورة
أكتوبر4848م للموافقة علً تعدٌل المواد التالٌة-:
 -6حذف مقرر ( التقنٌات المتقدمة لمعالجة الصور ) وإضافة مقرر (:تحلٌل اداء شبكات الحاسبات البصرٌة )
وذلك للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 4846/4848م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م 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 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-5بخصوص 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 للطالب  /عبد الرحمن احمد محمد دسوقى– المقٌد بتمهٌدي دكتوراه دورة
أكتوبر4848م للموافقة علً تعدٌل المواد التالٌة-:
6ـ حذف مقرر (تحلٌل وتصمٌم دوائر االتصاالت) وإضافة مقرر (:انتشار الموجات الكهرومغناطٌسٌة )
وذلك للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 4846/4848م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م 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 .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب المقدم
من السٌد أ.د /منى محمد صبري شقٌر  -المرشد األكادٌمً للطالبة  /سمر فاخر برعى عبد العزٌز– المقٌدة بتمهٌدي دكتوراه دورة
أكتوبر4848م للموافقة علً تعدٌل المواد التالٌة-:
 -6حذف مقرر (تحلٌل اداء نظم االتصاالت المتقدمة) وإضافة مقرر (:الرٌاضٌات المتقطعة وتطبٌقاتها )
 -6حذف مقرر (تطبٌقات الشبكات العصبٌة فى نظم االتصاالت) وإضافة مقرر (:انتشار الموجات الكهرومغناطٌسٌة )
وذلك للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 4846/4848م .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م 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 .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-3بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب المقدم مةن
السةةةٌد أ.د /فنحةةةى السةةةٌد عبةةةد السةةةمٌع -المرشةةةد األكةةةادٌمً للطالبةةةة  /منةةةى علةةةى محمةةةد بربةةةار  -المقٌةةةدة بتمهٌةةةدي ماجسةةةتٌر دورة
أكتوبر4848م للموافقة علً تعدٌل المواد التالٌة-:
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-6

حذف مقرر ( المعالجات التوافقٌة لالشارات وتطبٌقاتها ) وإضافة مقرر (:معالجة الصور )

 -4حذف مقرر ( معالجة االشارات الكالمٌةة ) وإضةافة مقةرر (:نظم التشةفٌر والحماٌةة الحدٌثةة ) وذلةك للفصةل الدراسةً الثةانً للعةام
الجامعً 4846/4848م .
وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4846/4/5م 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 .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشةأن الطلةب المقةدم مةن
الطالبة  /سمر فاخر برعى عبد العزٌز  -والمقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسةٌة بقسةم هندسةة اإللكترونٌةات واالتصةاالت
الكهربٌةةة دورة اكتةةوبر  4848م بالموافقةةة علةةى اضةةافة مقرر(تطبٌقةةات التعةةرف علةةى االنمةةاط) للفصةةل الدراسةةً الثةةانً للعةةام الجةةامعً
4846/4848م وذلك نظرا لظروف قهرٌة ولم تتمكن من حضور االمتحان فى الفصل الدراسً االول.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م بالموافقةة علةً اضةافة مقرر(تطبٌقةات التعةرف علةى االنمةاط) للفصةل
الدراسً الثانً للعام الجامعً 4846/4848م.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً اضافة مقرر(تطبٌقات التعةرف علةى االنمةاط)
للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 4846/4848م.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب
المقدم من الطالب  /ابراهٌم عبد الفتاح محمد ابراهٌم  -والمقٌد لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة
اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة دورة اكتوبر 4869م بالموافقة على اضافة مادتى (نظم االتصاالت المتقدمة) و(نظم
التعدٌل الرقمى الحدٌثة) للفصل الدراسً الثانً وذلك نظرا لظروف مرض والدته حٌث لم ٌتمكن من حضور االمتحان فى الفصل
الدراسً االول.
وقةةد أوصةةً المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4846/4/5م بالموافقةةة علةةً اضةةافة مةةادتى (نظةةم االتصةةاالت المتقدمةةة) و(نظةةم
التعدٌل الرقمى الحدٌثة) للفصل الدراسً الثانً .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً اضةافة مةادتى (نظةم االتصةاالت المتقدمةة)
و(نظم التعدٌل الرقمى الحدٌثة) للفصل الدراسً الثانً .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن انتهاء
المدة القانونٌة الخاصة بالمهندسة /رانٌا عبد الرازق عبد ربه بكر– المسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بقسم
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة وحٌث أن مدة الدراسة التزٌد عن أربع سنوات من تارٌخ القٌد حسب القواعد المنظمة
لذلك وتنتهى فً 4848 /68 /6م ولم تحصل على درجة الماجستٌر حتى اآلن .
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م بالموافقة على مد فترة التسةجٌل لمةدة عةام اضةافى وذلةك بنةاءاا علةى
طلب السادة المشرفٌن .
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةى مةد فتةرة التسةجٌل لمةدة عةام اضةافى وذلةك
بناءاا على طلب السادة المشرفٌن .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

( )3-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب
المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /مروة محمد صالح ازار – المسجلة بالقسم بشان الموافقة
علً الغاء تسجٌلها وذلك نظرا النقطاعها عن استكمال الدراسة.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م بالموافقة على الغاء تسجٌل الطالبة المذكورة وذلك نظرا
النقطاعها عن استكمال الدراسة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على الغاء تسجٌل الطالبة المذكورة وذلك
نظرا النقطاعها عن استكمال الدراسة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ) 3-68بخصوص الخطاب الةوارد مةن السةٌد أ.د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات واإلتصةاالت الكهربٌةة بشةأن الطلةب
المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس /محمود سعٌد الحلفةاوى – المسةجل بالقسةم بشةان الموافقةة
علً الغاء تسجٌله وذلك نظرا النقطاعه عن استكمال الدراسة.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م بالموافقة على الغاء تسجٌل الطالب المذكور وذلك نظرا النقطاعه
عن استكمال الدراسة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على الغاء تسجٌل الطالب المذكور وذلك نظرا
النقطاعه عن استكمال الدراسة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-64بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة بشأن الطلب
المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة /ضحى حسٌن كامل جوهر – المسجلة بالقسم بشان
الموافقة علً الغاء تسجٌلها وذلك نظرا النقطاعها عن استكمال الدراسة.
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م بالموافقة على الغاء تسجٌل الطالبة المذكورة وذلك نظرا
النقطاعها عن استكمال الدراسة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على الغاء تسجٌل الطالبة المذكورة وذلك

نظرا النقطاعها عن استكمال الدراسة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة بشأن التقارٌر
النصف سنوٌة للسادة المشرفٌن على الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر فى العلوم الهندسٌة للعام الجامعى4846/4848م
وعددهم (55طالب) وهم :ـ
أولهم الطالب  /مصطفى احمد السٌد وأخرهم الطالبة  /منى كرٌم شفٌق عبد الملك
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/4/5م بالموافقة ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-65بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات واإلتصةةاالت الكهربٌةةة بشةةأن التق ةارٌر النصةةف سةةنوٌة للسةةادة
المشرفٌن على الطالب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه للعام الجامعى4846/4848م وعددهم (46طالب) وهم :ـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولهم الطالبة  /محمد طارق ابراهٌم حوٌل

وأخرهم الطالبة  /اٌمان عبد المجٌد عبد المنعم ابوحجازى

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/4/5م بالموافقة ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-66بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجل س قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة بشأن الموافقة علً ما جاء
بتوصٌة لجنة ا والمناقشة بمنح المهندسة /عزة رمضان عبده دندوح  -درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة اإللكترونٌات
واالتصاالت الكهربٌة
فً موضوع:

"اضافة العالمات المائٌة للصور المشفرة للنقل االمن للصور"

""Watermarking of Encrypted Images for Secure Image Communication
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/5م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلةس القسةم بمةنح المهنةدس المةذكور درجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم الهندسةٌة تخصةص هندسةة
اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

ثالثا :موضوعات قسم هندسة وعلوم الحاسبات
( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقة علً ما جاء بتوصٌة لجنة الحكم والمناقشة بمنح
المهندسة  /امانى سمٌر صابر حسن  -درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
فً موضوع:ـ " تحلٌل االعتمادٌة وتحسٌنها لنظام الحماٌة للمفاعل النووي "
" " Reliability Analysis and Improvement for the Nuclear Reactor Protection System
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ  4846/4/66م بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة
وعلوم الحاسبات.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً منح المهندسة المذكورة درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص
هندسة وعلوم الحاسبات.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن الموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة لجنةة الحكةم والمناقشةة بمةنح
المهندس  /احمد محمد عبد العظٌم غزٌة – المدرس الم ساعد بالقسم درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة تخصص هندسة وعلوم الحاسبات.
فً موضوع:ـ " إستخراج المفاهٌم من ملفات الوسائط المتعددة "
Extrating Concepts From Multimedia Documents
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/66م بالموافقة عل ً 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.

(8ـ )3بخصةوص الخطةاب الةوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة وعلةوم الحاسةبات بشةأن الموافقةة علةً تسةجٌل خطةة
البحث الخاصة برسالة الدكتوراه للمهندس /احمد فاروق ابراهٌم جعفةر  -والمقٌةد لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةً العلةوم الهندسةٌة بقسةم
هندسة وعلوم الحاسبات دورة ٌناٌر 4863م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة مواد ( )8.44وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع " -:تحسٌن اطار عمل المقرارت الهائلة المفتوحة عبر االنترنت باستخدام تقنٌات التعلم االلى"
ت843/8556663:فاكس 843/8558665:كلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،منوف 48964

Tel:048/3661518 Fax:048/3660716- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952

Prof : Mona Shokair
الكلية حبصلة على االعحوبد هي الهيئة القىهية لضوبى جىدة الحعلين
(االعحوبد في  6102/7/3م)

Email : Shokair_1999@hotmail.com
Mobile : 01000249437-01225039392

جــامعــة المـنوفـٌة
كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف
مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
Menoufia University
Faculty of Electronic Engineering-Menouf
Vice Dean’s Office
Of Postgraduate Studies and Research

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"Enhancement of Massive Open Online Courses Framework Using Machine Learning
"Techniques

تحت إشراف -:
6

أ.د /نوال احمد الفٌشاوى

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

4

أ.د/هبة كمال أصالن

أستاذ بقسم بحوث المعلوماتٌة – معهد بحوث االلكترونٌات

8

د /محمد احمد الرشٌدى

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ) 3-4بخصوص الخطةاب الةوارد مةن السةٌد أ.د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةةوعلوم الحاسةبات بشةأن الموافقةة علةً الطلةب المقةدم مةن
المهندسة /نٌرمٌن جمال رزق احمد– والمسةجلة لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةى العلةوم الهندسةٌة بالقسةم دورة اكتةوبر 4866م بالموافقةة
علً إٌقاف تسجٌل الطالبة المذكورة وذلك نظرا لرعاٌة طفلتها .
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/66م بالموافقة على إٌقاف تسجٌل الطالبة المذكورة وذلك نظرا لرعاٌة
طفلتها.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على إٌقاف تسجٌل الطالبة المذكورة وذلك نظرا
لرعاٌة طفلتها
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-6بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات بشةةأن التقةةارٌر النصةةف سةةنوٌة
للسادة المشرفٌن على الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر وعددهم (66طالب) وهم :ـ
أولهم الطالب  /ناصر سلٌمان عبدالخالق سلٌمان وأخرهم الطالبة  /هناء إبراهٌم إبراهٌم الدٌب
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/4/66م باعتماد ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-5بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات بشةةأن التقةةارٌر النصةةف سةةنوٌة
للسادة المشرفٌن على الطالب المسجلٌن لدرجة الدكتوراه وعددهم (66طالب) وهم :ـ
أولهم الطالبة  /سامٌة محى عبدالهادى سرور وأخرهم الطالب  /إٌهاب محمد إبراهٌم خاطر
وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ4846/4/66م بالموافقة ما جاء بالتقارٌر النصف سنوٌة.

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

رابعا:ـ

موضوعات قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

( )3-6بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً
تسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس /كٌرلس رفعت ناشد حنا -والمدرس المساعد والمقٌد لدرجة دكتور
الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة اللكترونٌات الصناعٌة والتحكم دورة ٌناٌر 4863م والمعدل التراكمً النهائً لمتوسط ستة
مواد ( )8.68وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع " -:تطوٌر حاكم ذكى النظمة التبدٌل الدٌنامٌكٌة"
""Development of Intelligent Controller for Switched Dynamical Systems

تحت إشراف -:
6

أ.د  /محمد حمدى محمد السٌد

أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -جامعة المنوفٌةا

4

د /سامح عبد الحلٌم محمد

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً تسجٌل
خطةةة البحةةث الخاصةةة برسةةالة الةةدكتوراه الخاصةةة بالمهنةةدس /كامةةل س ةمٌر جةةرجس كامةةل  -والمقٌةةد لدرجةةة دكتةةور الفلسةةفة فةةً العلةةوم
الهندسةٌة بقسةم هندسةة االلكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم دورة ٌنةاٌر 4869م والمعةدل التراكمةً النهةائً لمتوسةط سةتة مةواد ()8.83
وٌحق له التسجٌل.

فً موضوع -:

"التحكم المتٌن فى المفاعالت النووٌة "

" "Robust Control of the Nuclear Reactors
تحت إشراف -:
6

ا.د /بالل احمد ابو ظالم

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

4

د /محمد السٌد محمد الطوخى

أستاذ مساعد ـ مركز البحوث النووٌة ـ هٌئة الطاقة الذرٌة

8

د /عصام نبٌل أحمد عبدالعزٌز

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

وقد أوصً المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/66م بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور.
القرار -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل للمهندس المذكور
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-8بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشان الطلب المقدم
من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس /محمد طارق عبد السمٌع جاد هللا  -والمسجل لدرجة دكتور الفلسفة
فً العلوم الهندسٌة دورة أكتوبر 4865م .

فً موضوع " -:توصٌف فعال وتصنٌف للوسائط بالموجات فوق الصوتٌة والصوتٌات الضوئٌة "
"Efficient Media Characterization and Classification with Ultrasound and
"Photo –Acoustics
بالموافقة على تشكٌل لجنةااالمتحان الشامل من السادة-:
6

أ.د  /محمد مبروك شرف

أستاذ متفرغ بقسم هندسةااإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم.

4

أ.د /محمد ابو زٌد البراونى

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

8

أ.د /السٌد محمود الربٌعى

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة

4

أ.د/هبة احمد نمر

أستاذ بقسم الحاسبات والنظم –المركز القومى للبحوث بالقاهرة

6

د/غادة محمد عبد الستارالبنبى

أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم

وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/66م بالموافقة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةى تشةكٌل لجنةة االمتحةان الشةامل للمهنةدس
المذكور بنفس التشكٌل المقترح الوارد من القسم والسابق اإلشارة إلٌه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )3-4بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ8د /رئٌس مجلس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والةتحكم بشةان الطلةب المقةدم
من لجنة اإلشراف على رسالة الماجٌستٌر الخاصة بالمهندسة  /امل ابراهٌم السٌد – للموافقة على إضافة السٌد د  /صالح احمد
حلمى – المدرس بالقسم الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة البحث له .
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/66م بالموافقة على إضافة السٌد الدكتور /صالح احمد حلمى – المدرس
بالقسم  -الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة البحث له لتصبح لجنة اإلشراف كالتالً :ـ
الوظٌفة

لجنة اإلشراف

أ.د  /بالل احمد ابو ظالم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة

أ.د /محمد حمدى محمد

أستاذ بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة

د  /صالح احمد حلمى

المدرس بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة و التحكم -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة على إضافة السٌد الدكتور /صالح احمةد حلمةى –
المدرس بالقسم  -الى لجنة االشراف وذلك نظرا لحاجة البحث له
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

( )3-6بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةتحكم بشةةأن
الطلب المقدم من الطالبة /جهاد جاد زٌدان الهلباوى – المقٌدة بتمهٌدي ماجٌستٌر دورة ٌناٌر 4846م للموافقة علةً
حذف مقرر (التحكم باستخدام المنطق الهالمى) ( ) ACD 616من الفصل الدراسً االول للخطة الدراسٌة
وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4846/4/66م بالموافقةةة علةةً حةةذف مقةةرر (الةةتحكم باسةةتخدام المنطةةق
الهالمى) ( ) ACD 616من الفصل الدراسً االول للخطة الدراسٌة.
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً حذف مقرر (الةتحكم باسةتخدام المنطةق
الهالمى) ( ) ACD 616من الفصل الدراسً االول للخطة الدراسٌة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )3-5بخصةةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةأن
الطلب المقدم من الطالبة /جهاد جاد زٌدان الهلباوى – المقٌدة بتمهٌدي ماجٌستٌر دورة ٌناٌر 4846م للموافقة علةً
اضافة مقرر (موضوعات مختارة فً التحكم( )ACD 618الى الفصل الدراسً االول للخطة الدراسٌة .
وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4846/4/66م بالموافقةةة علةةً اضةةافة مقةةرر (موضةةوعات مختةةارة فةةً
التحكم( )ACD 618الى الفصل الدراسً االول للخطة الدراسٌة
القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً اضافة مقةرر (موضةوعات مختةارة فةً
التحكم( )ACD 618الى الفصل الدراسً االول للخطة الدراسٌة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )3-6بخصوص الخطةاب الةوارد مةن السةٌد أ8د /رئةٌس مجلةس قسةم هندسةة اإللكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم بشةأن
الطلةةب المقةةدم مةةن الطالبةةة /بسةةمه طلعةةت عبةةد هللا انةةور محمةةد – المقٌةةدة بتمهٌةةدي ماجٌسةةتٌر دورة اكتةةوبر4848م
للموافقة علً حذف مقرر (التحكم فى العملٌات العشوائٌة ) ( ) ACD 612من الفصل الدراسً الثانى للخطة الدراسٌة
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/66م بالموافقة علً حذف مقرر (التحكم فى العملٌات العشةوائٌة )
( ) ACD 612من الفصل الدراسً الثانى للخطة الدراسٌة .
القــةـرار  -:توصةً اللجنةة بالموافقةة علةً مةا جةاء بتوصةٌة مجلةس القسةم بالموافقةة علةً حةذف مقةرر (الةتحكم فةى العملٌةات
العشوائٌة ) ( ) ACD 612من الفصل الدراسً الثانى للخطة الدراسٌة .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )3-3بخصةوص الخطةةاب الةةوارد مةةن السةٌد أ8د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم هندسةة اإللكترونٌةةات الصةةناعٌة والةةتحكم بشةةأن
الطلةةب المقةةدم مةةن الطالبةةة /بسةةمه طلعةةت عبةةد هللا انةةور محمةةد – المقٌةةدة بتمهٌةةدي ماجٌسةةتٌر دورة اكتةةوبر4848م
للموافقة علً اضافة مقرر (موضوعات مختةارة فةً اإللكترونٌةات الصةناعٌة ( )ACD 626الةى الفصةل الدراسةً الثةانى
للخطة الدراسٌة.
وقةةد أوصةةى المجلةةس بجلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ 4846/4/66م بالموافقةةة علةةً اضةةافة مقةةرر (موضةةوعات مختةةارة فةةً
اإللكترونٌات الصناعٌة ( )ACD 626الى الفصل الدراسً الثانى للخطة الدراسٌة.
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القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً اضافة مقةرر (موضةوعات مختةارة فةً
اإللكترونٌات الصناعٌة ( )ACD 626الى الفصل الدراسً الثانى للخطة الدراسٌة.

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

( )3-9بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الدكتوراة الخاصة بالمهندس  /طارق رجب امٌن خلٌفة -بشأن تشكٌل لجنة الفحص
والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندس المذكور.
تحت عنوان-:

" تطوٌر حاكمات غٌمٌة من النوع 4-لنظم التحكم الشبكٌة الالخطٌة"

" " Development of Type-2 Fuzzy Controllers for Nonlinear Networked Control Systems
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /حسن طاهر درة

استاذ متفرغ بقسم الهندسة الكهربٌة * كلٌة الهندسة – جامعة القاهرة (محكم خارجً )

4

أ.د /حمدى على احمد عوض

أستاذ (رئٌس قسم ) هندسة االلكترونبات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (محكم داخلً )

8

أ.د /محمد ابو زٌد البراونى

أستاذ بقسم هندسة االلكترونبات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مشرف)

4

د  /احمد محمد النجار

أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونبات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة (مشرف)

القـــرار  -:توصً اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة للمهندس المذكور
بنفس التشكٌل المقترح من القسم والسابق االشاره الٌه.

( )3-68بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم بشأن الموافقة علً
الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة  /اٌمان مصطفى ابراهٌم عثمان  -بشأن تشكٌل لجنة
الفحص والمناقشة للرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة.

جحث عٌىاى " -:هعبلجة ظبهزة الشىاش في ًظبم هحزك جيبر هسحوز هذار بذوائز الكحزوًيبت
القذرة بإسحخذام الحبكوبت الذكية "
"Treatment of Chaotic Phenomena In DC Motor Driven by Power Electro
"nics using Artificial intelligence Controllers
وقد أوصى المجلس بجلسته المنعقدة بتارٌخ 4846/4/66م بالموافقة علً تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة-:

6

أ.د /جمال الدٌن محمد على

استاذ متفرغ بقسم هندسة الحاسبات والنظم ـ كلٌة الهندسة – جامعة عٌن شمس

4

أ.د /عبدالعظٌم صبٌح إبراهٌم

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونبات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة
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أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونبات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة
 8أ.د /بالل أحمد أبوظالم
4

أ.د  /جمعه زكى الفار

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونبات الصناعٌة والتحكم بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة

القــةةـرار  -:توصةً اللجنةةة بالموافقةةة علةةً مةةا جةاء بتوصةةٌة مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةً تشةةكٌل لجنةةة الحكةةم والمناقشةةة للمهندسةةة
المذكورة بنفس التشكٌل المقترح من القسم والسابق االشاره الٌه.

"وقد انتهً االجتماع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا"

وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا والبحوث

للعرض علي مجلس الكلية

أ0د /منً محمد صبري شقٌر
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