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 تشكيل لجنة فحص ومناقشة ما جاء من مجلس القسم ب الموافقة على

 أسامة رزق فضل موسى شاهين/  بالمهندس ةالخاصالدكتوراه رسالة 
 

 ةالخاصمالمكتتوةا  تشميل  لجةمة ف مم امةا شمة ة مالة ما جاء من مجلس القسم    الموافقة على

ال ساا م لجق اار ج اااىق الفيساافر فاا  ال  جساار  – فضاام  ىسااه نااة   أسااة ر ق   /   المهةممك 
 االل اقى  ر بقسم   جسر ىعيىم الحةسبةت )الئحر سةبقر(

 ) ب ةء عيه اقةق ق صالح ر القسةلر    ل  ر اإلنقاف(  
 ف   ىضىع )  عةل ى الصىق ىاطب قةا ة ف  ال  ةم الطب  (

"Image Processing And Its Application In Biomedical Field " 

 -ان  م ل  ر الفحص ىال  ةقنر    السةجة :
  ة عر حيىا   )خةق  (   –ج/  ح ج ابقا  م العجىي  أساةذ  افقغ ب ي ر ال  جسر 0أ -1
 ج/  ىام أح ج الف نةىي        أساةذ  افقغ بقسم   جسر ىعيىم الحةسبةت ) جاخي (0ا -2
)اسااااةذ  ساااةعج(  بقسااام   جسااار  / ح اااجي  ح اااج قاااال                أسااااةذ   افاااقغ0ج -3

 االل اقى  ةت ى االاصةالت ال  قب ر ) نقف (  
 /   ةم  حقىس عط ر       أساةذ  سةعج بقسم   جسر ىعيىم الحةسبةت) نقف (    0ج -4

اىص  الي  ر بةل ىافقر عيه  ة ةء باىص ر   يس القسم  عي  ان  م ل  ار فحاص   –:التوصية  

 0الخةصر بةل   جس ال ذ ىق هى  ةقنر قسةلر الج اىقا
 

 

 

 في الماجستير درجه درجة بمنح  القسم مجلس من جاء ما علي الموافقة 

 \حمدان الحمد أبو إبراهيم/  للمهندس الهندسية العلوم
 

ال ىافقاار عياا   ااة  ااةء  اا    يااس القساام  ب اا ج جق اار جق اام ال ة سااا ق فاا  العيااىم ال  جساا ر 
 –اخصااص   جساام االل اقى  ااةت الصاا ةع ر ىالاااح م لي   ااجس / ابااقا  م أبااى الح ااج ح ااجا  

م )ب ااةءا عياا   اىصاا ر  ل  اار الفحااص 2010 ااجقس  سااةعج بةلقساام ىال ساا م بااجىقة أ اااىبق 
         0ت ال عا جة(ىال  ةقنر( ) ب ظةم السةعة

 ف   ىضىع ) ال  ذ ر ىالاح م الغ  ه ف  األ ظ ر ث ةئ ر الخط ر (

  ِ"Fuzzy Modeling And Control Of Bilinear Systems" 

اىص  الي  ر بةل ىافقر عيه  ة ةء باىص ر   يس القسم  ب  ج جق ر ال ة سا ق   –:الاىص ر 
 0االل اقى  ةت الص ةع ر ىالاح م لي   جس ال ذ ىقف  العيىم ال  جس ر اخصص   جسم 

 
 
 



 الموافقةةة علةةي  مةةا جةةاء مةةن مجلةةس القسةةم  الموافقةةة علةةي مةةا جةةاء مةةن م
أستاذر ياتذ ذ سماتى سةذستت  – / جمةال محةروس عةيةة1بإضافة أسةم السةيد د

و هوو انحذسبذث إني نجةه اإلشراف انخذصت سرستذنت انًذساتا ر انخذصتت سذنًسةتذ / 

ىال سا ير لجق ام ال ة ساا ق فا  -يتذس  ياتذ ذ سذنماتى  –هتي انبتو   شرين أحًتذ  
العيىم ال  جسا ر بقسام   جسار ىعياىم الحةسابةت ىذلا   ظاقا أل   قطار البحا  ااطيا  

 0اضةفر   ء ف    ةم اخصصم 
  –الاىص ر :

 –/   اةم  حاقىس عط ار 0اىص  الي  ر بةل ىافقر باىص ر   يس القسم بإضةفر أسم الس ج ج
 قأسااةذ  ساةعج بقساام   جسار ىعيااىم الحةسابةت الا  ل  اام اإلناقاف الخةصاار بقساةلر ال ة سااا 

  -الخةصر بةل   جسر ال ذ ىقة  لاصبج ل  ر اإلنقاف  ةلاةل  :
 ج/  ىام أح ج الف نةىي              أساةذ  افقغ بقسم   جسر ىعيىم الحةسبةت0أ ا
 ةعج بقسم   جسر ىعيىم الحةسبةت/   ةم  حقىس عط ر              أساةذ  س0ج

 

 

  جلس القسم بتسجيل نقةة البحث الخاصة برسالة الماجستير  للمهندس /

 محمد صالح عبد الحميد الربيعي  
 

انبحتتا انخذصتتت سرستتذنت انًذساتتا ر   نمطتتتانًوافمتتت  هتتي يتتذ ستتذس يتتن يجهتتي انماتتى سااتتج م 

انًذساتا ر فتي انعهتوو انسةذست ت نذسستت انًم تذ  –يحًذ صالح  بذ انحً ذ انرس عي  / نهًسةذ  

و ) سةظتذو اناتذ ذث انًعاًتذة 1021دوسة أكاوسر  سماى سةذست اإلنكارون ذث انصةذ  ت واناحكى

 ( 1.76( )انًعذل اناراكًي انةسذئي( ) 

الةتحكم اششةرافي اداء أقصةي تتبةق لنقةةة القةدرة العظمةي لةنظم )  في موضةو   

 الةاقة الشمسية(

" Supervisory Control To Performing Maximum Power Point Tracking 

For Energy Systems" 

  -تحت أشراف  

أسةةةةتاف متبةةةةرن بقسةةةةم هندسةةةةة  د/ عبةةةةد العظةةةةيم صةةةةبيح إبةةةةراهيم    1أ -4

 اشلكترونيات الصناعية والتحكم

د/ بةةةةالل أحمةةةةد أبةةةةو ظةةةةالم             أسةةةةتاف متبةةةةرن بقسةةةةم هندسةةةةة 1أ -5

 والتحكماشلكترونيات الصناعية 

مةةدرس بقسةةم هندسةةة اشلكترونيةةات   / ةةةارق يحيةةي خضةةر             1د -6

 الصناعية والتحكم

   –التوصية  

توصةةى لجنةةة بالموافقةةة علةةي مةةةا جةةاء مةةن مجلةةس القسةةةم بتسةةجيل نقةةةة البحةةث لرسةةةالة  
 1الماجستير الخاصة بالمهندس المفكور

 

 



 تشكيل لجنة فحص ومناقشة ما جاء من مجلس القسم ب الموافقة على

 سيد عبده محمد عبد هللا/  بالمهندس ةالخاصالدكتوراه رسالة 

 انتتذكاوسا اشتتك م نجةتتت فحتتق ويةذاشتتت سستتذنت سيتتذ ستتذس يتتن يجهتتي انماتتى  انًوافمتتت  هتت 

فةي  دكتةور البلسةبةالمسةجل لدرجةة  -سيد عبده محمد عبةد هللا /  سذنًسةذ  تانخذص
بنظام م )5141دورة  انصةذ  ت واناحكىهندسة اشلكترونيات بقسم العلوم الهندسية 

 ير صالحية الرسالة من لجنة اششراف ( ار) بناء على تقالساعات المعتمدة ( 
 ()التوفيق المكاني للدقة البائقة لمتتبعات الصور المتداخلة في موضو 

"Spatial Adapatial In Super-Resolution Of Aliased Image" 
 -لجنة الحكم والمناقشة من السادة  تشكيل 

 -/أيمةةن الدسةةوقي ابةةراهيم الدسةةوقي   أسةةتاف متبةةرن بمعهةةد بحةةوث االلكترونيةةات بالةةدقي1د1أ -4
 القاهرة )خارجي(

/محمد أحمد فكيرين            أستاف متبرن بقسم هندسةة االلكترونيةات الصةناعية والةتحكم 1د1أ -5
 )مشرف(

سةةتاف بقسةةم هندسةةة االلكترونيةةات واالتصةةاالت الكهربيةة ة) /سةةعيد محمةةد الحلبةةاو          أ1د1أ -6
 داخلي( 

د/ أشةةرف خالةةد حلمةةي                أسةةتاف مسةةاعد ورئةةيس قسةةم شةةعبة البضةةاء والدراسةةات  -7
 اشستراتيجية 

بالهيئةةةة القوميةةةة لالستشةةةعار عةةةن بعةةةد وعلةةةوم البضةةةاء                                         
 بالقاهرة)مشرف(   

توصي اللجنة بالموافقة على ماجاء بتوصية مجلس القسم علةي تشةكيل لجنةة فحةص ومناقشةة   –التوصية  

 1رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس المفكور
 

 

  الخةاب الوارد من السيد / مدير عام الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

ماجستير  –بشأن قيمة دعم البحوث للةالب المقيدين والمسجلين ) دبلوم 

 دكتوراه( –
 

بناءا علي الخةاب الوارد من السيد / مدير عام الدراسات العليةا والبحةوث بالجامعةة بشةأن قيمةة دعةم البحةوث 

م والمةةةفكرة 5148/5149دكتةةةوراه( للعةةةام الجةةةامعي  –ماجسةةةتير  –للةةةةالب المقيةةةدين والمسةةةجلين ) دبلةةةوم 

المقدمة من السيد / مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية بشأن موافقة مجلةس الكليةة علةي دعةم البحةوث لةةالب 

م  للعةام الجةامعي 5148دكتةوراه ( دورة أكتةوبر  –ماجسةتير  –الدراسات العليا المقيدين والمسجلين ) دبلةوم 

 م 5148/5149

 -يكون المقترح كااتي  حيث

 -م كانت كالالتي 5147/5148دعم البحوث في العام الجامعي  -أوال  

 دكتوراه ماجستير دبلوم القيمة / الدرجة

 42,758 ج42,758 ج42,758 الرسوم الدراسية

 ج511711 ج411711 411711 مقابل الخدمة

 ج5457,8 ج2457,8 ج457,8, دعم البحوث 

 ج4611711 ج4411711 ج4111711 إجمالي



 -م كانت كالالتي 5148/5149دعم البحوث في العام الجامعي  -ثانيا  

 دكتوراه ماجستير دبلوم القيمة / الدرجة

 42,758 ج42,758 ج42,758 الرسوم الدراسية

 ج511711 ج411711 411711 مقابل الخدمة

 ج41457,8 ج5457,8 ج2457,8 دعم البحوث 

 ج4711711 ج4511711 ج4411711 إجمالي

 5148/5149علي الةالب الجدد دورة أكتوبر للعام الجامعي قيمة دعم البحوث زيادة علي أن تةبق 

 


