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اف حداأل إنه  يوم  ماية م 12/9/2021 قاملو  للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء 

ً
ستمرارا ا البالد و  للظروف ال تمر 

ً
ونظرا

ات  وس كورونا ومع توج ن من أخطار ف نت  عقد اللقاءات. فقد إدارة املواطن امعة باالستعانة بالوسائل التكنولوجية واإلن ا

لسة  ام للع واأل ُعِقد إجتماع مجلس القســم ا ادية عشرة بقاعة اإلجتماعات 2022 –2021ام ا م  تمام الساعة ا

عذر حضوره لإلجتماع ساب ملن  صصة لإلجتماع باإلضافة إ إستخدام جروب القسم ع تطبيق الوا جتماع حيث ُعِقد اإل  .ا

ل م ة  س مجلس القسم) وعضو ران (رئ   ن السادة:ـبرئاسة السيد األستاذ الدكتور/ أسامه فوزى ز

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمع الدكتور/ األستاذ السـيد 1
  أستاذ  األستاذة الدكتورة/ مني محمد صبري شقير ةالسيد  2
  أستاذ  سعيد محمد عبد العاطى /الدكتور األستاذ السيد 3
  أستاذ متفرغ  براهيم محمد الدكانىإ الدكتور/ األستاذ السيد  4
 أستاذ متفرغ  كمال حسن عوض هللالسيد األستاذ الدكتور/   5
  أستاذ متفرغ  محمد محمد عبدالسالم نصـار السيد األستاذ الدكتور/  6
 أستاذ متفرغ  حسام الدين حسين أحمدالسيد األستاذ الدكتور/   7
 تفرغأستاذ م  / طه السيد طهالسيد األستاذ الدكتور  8
 أستاذ متفرغ  صابر حلمى زين الدين/ السيد األستاذ الدكتور  9
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعىالسيد األستاذ الدكتور  10
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ على حسن على مصطفى  11
 أستاذ متفرغ السيد األستاذ الدكتور/ عاطف السيد أبوالعزم  12
 أستاذ متفرغ  معوض إبراهيم معوضالدكتور/ السيد األستاذ   13
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمود  14
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب السيد األستاذ الدكتور/  15
 أستاذ متفرغ  السيـــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود دياب 16
 أستاذ متفرغ  عبدالعزيز طه كامل شلبىـــد الدكتور/ ـالسيـــــــ  17
 أستاذ متفرغ  ــد الدكتور/ محمد محمد السعيد الحلوانىـالسيــــــــ  18
 أستاذ متفرغ  أحمد ابراهيم محمد بهنسى /ـد الدكتورــــالسيــــــ  19
  أستاذ متفرغ  عادل شاكر الفيشاوىــد الدكتور/ ــــالسيـــــ  20
  أستاذ متفرغ  عبد الفتاح عبد الغنى سعد ور/ـد الدكتــــالسيــــــ  21
  أستاذ متفرغ  عبدالمجيد عبدالحكيم شرشـر ـد الدكتور/ـــالسيـــــــ  22
  أستاذ متفرغ  محاسن كمال حسين عمر ة/الدكتورة دـالسيـــــــ  23
 أستاذ متفرغ  جابر السيد محمد األبيض د الدكتور/ـــالسيــــــــ  24
  أستاذ مساعد  أحمد نبيه زكى راشد/ الدكتورالسيـــــــــــد   25
  أستاذ مساعد  / وليد عيد عبد الرحمن الحنفىالسيـــــــــــد الدكتور  26
  أستاذ مساعد هند عبد العظيم ملهط ة/الدكتورة دـالسيـــــــ  27
  أستاذ مساعد  حمد سعد الكورانى مصطفىأ /السيـــــــــــد الدكتور 28
 أستاذ مساعد  محمد صالح طبــور /الدكتور السيـــــــــــد 29
 أستاذ مساعد  محمد جالل السيد المشد /ــــــد الدكتورـالسيــــ 30
 مدرس  أمير صالح الصفراوىــــد الدكتور/ ـالسيــــــ 31
  مدرس  أحمد محمد بنيه ديابــــد الدكتور/ ـالسيــــــ 32
 مدرس  ز عبد الرحمنــــد الدكتور/ أحمد عبد العزيـالسيــــــ 33

  

  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة

يمجلس إجتماع  محضر ر ونيات واإلتصاالت الك ندسة اإللك   ةقسم 
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ثم ودعاء إلى هللا بالتوفيق  "بسم هللا الرحمن الرحيم"جتماع بذكر اإلالقسم  مجلساألستاذ الدكتور/ رئيس  بدأ السيد
أعلى المستويات  رحب سيادته بالسادة أعضاء المجلس بالدورة الحالية ودعى الجميع للتكاتف لرفع شأن القسم إلى

على النحو  شرع سيادته النظر فى جدول األعمالثم  - م2021/2022 وقدم التهنئة بمناسبة العام الجامعى الجديد
 التالي:

الية  لس للدورة ا ن ا  : إختيار أم
ً
  م:1202/2202أوال

  م.2021/2022ورة الحالية : تم إختيار السيد الدكتور/ أحمد نبيه زكى راشد .. أميناً لمجلس القسم للدالقرار

س مجلس القسم: ضات املمنوحة للسيد األستاذ الدكتور/ رئ   ثانيا :  التفو
  س مجلس القسم فى البنود التالية:: وافق مجلس القسم على تفوض السيد األستاذ الدكتور/ رئيالقرار
  ندب وإنتداب السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم. أعمال -1
دة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المنح والبعثات والمهمات العلمية تقدم السا أعمال -2

  والمؤتمرات والجوائز.
  اإلعارات الخاصة بالسادة أعضاء هيئــة التدريس بالقسم.  أعمال -3
  اإلجازات الخاصة بالسادة أعضاء هيئــة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.         أعمال -4
  جوائز النشر العلمى.سجيل األبحاث والتقدم للحصول على ت أعمال -5
  ن الثالثية لفحص رسائل الدكتوراه المقدمة من السادة أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم.اتشكيل اللج -6
 حذف وإضافة مقررات الدراسات العليا لطلبة الدراسات العليا. أعمال -7
 يئة المعاونة فى حالة حصولهم على منح أو بعثات.إيقاف قيد وإلغاء التسجيل ألعضاء اله أعمال -8

 ثالث
ً
  : املصادقـــــــات:ا

 م.8/8/2021ق المواف ألحدعقد يوم اذى الو )عشرة ةيناالث الجلسة(جتماع مجلس القسم إ رمحض -1

الموافق  ألحدا يومعقد ذى الو عشرة) ةالثاني الجلسة(مجلس القسم  إجتماعالتصديق على محضر  القرار:
 م.8/8/2021

 
ً
عا   دراسات عليـــــــا:: را

بشأن إنتهاء المدة القانونية  بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث -1
لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية حيث أن بالقسم المسجل  -/ سامى سعيد يوسف البحيرى المهندسالخاصة ب

ولم  30/9/2021عن أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك والتى تنتهى فى  مدة الدراسة ال تزيد
  يحصل على درجة الماجستير حتى اآلن.

يوصى مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجيل لمدة عام إضافى وذلك بنـاء على طلب السادة  القرار:
  المشرفين.

 –حمد رفعت يعقوب الحلو أشراف على رسالة الدكتوراه الخاصـة بالمهندس/ بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإل -2
  :المسجل بالقسم بشأن طلب الموافقة على إضافة

ستاذ الفوتونيات بمركز الفوتونيات والمواد الذكية أ –حمد عبيه أصالح صبرى  السيد األستاذ الدكتور/ -1
  بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 

ستاذ هندسة النانوتكنولوجى بمدينة زويل للعلوم أ –محمد فرحات عثمان حميد  سيد األستاذ الدكتور/ال -2
  والتكنولوجيا واالبتكار. 

 لى مجهوداتهما.رسالة إنظراً لحاجة موضوع الإلى لجنة اإلشراف  

  اإلشراف كالتالى: إضافة سيادتهما إلى لجنة اإلشراف وتصبح لجنةيوصى مجلس القسم بالموافقة على  القرار:
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 بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية أستاذ متفرغ أ.د./ عبدالناصر عبدالجواد محمد
أستاذ الفوتونيات بمركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم  صالح صبرى احمد عبيهأ.د./ 

 والتكنولوجيا واالبتكار.  
 ستاذ هندسة النانو تكنولوجى بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. أ محمد فرحات عثمان حميدأ.د./ 

  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربيةمساعد أستاذ   / احمد نبيه ذكى راشد .د

 بالقسم والمشرفتفرغ األستاذ الم - المنعم الضليل سامى عبدالدكتور/ السيد األستاذ بخصوص الطلب المقدم من  -3
بشأن طلب الموافقة على إضافة  -المسجل بالقسم  –اسالم اسامة عبده  /مهندسعلى رسالة الماجستير الخاصة بال

  :يلى قائمة المؤلفين للبحث التالإ أكتوبر 6بكلية الهندسة جامعة المدرس  –محمد محمد الحفناوى  /الدكتور
“A Review on Precoding Techniques for mm-Wave Massive MIMO Wireless 

Systems” 
المذكور حيث أنه ليس من أعضاء لجنة اإلشراف على  مهندسوالمستخلص من رسالة الماجستير الخاصة بال

  .مجهود فى اجراء البحثالرسالة ولكنه شارك ب

بكلية الهندسة المدرس  –محمد محمد الحفناوى  /الدكتورالسيد يوصى مجلس القسم بالموافقة على إضافة  القرار:
  إلى قائمة المؤلفين للبحث المذكور. – أكتوبر 6ة ـامعج

يد -4 اب الس وص كت تاذ ةبخص دكتور ةاألس ى ةال ة عل ـب الموافق أن طل وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي / وكي
  .فى  العلوم الهندسية الماجستيرلدرجة  - المنعم فرج السيد سعد هاجر عبد /ةالتسجيل للمهندس

  لقسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:يوصى مجلس ا القرار:
 هوائيات الموجات الملليمترية" اتعاكس ذو تغذية مرحلة لقياس"

"Offset-Fed Reflector for Millimeter-Wave Antenna Measurements"  
 تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  االتصاالت الكهربيةبقسم هندسة االلكترونيات ومتفرغ  أستاذ  حمد ابراهيم بهنسىأد./   1
  االلكترونيات بمعهد بحوث  الميكروئيةالموجات أستاذ بقسم هندسة   خالد فوزى احمد حسين أ.د./  2

يد -5 اب الس وص كت تاذ ةبخص دكتور ةاألس ى ةال ة عل ـب الموافق أن طل وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي / وكي
  .فى  العلوم الهندسية الماجستيردرجة ل - محمد احمد محمد محمد الليثى التسجيل للمهندس/

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:
 الرسمية باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل" قتأمين الوثائ"

"Securing Official Documents Using Blockchain Technology"  
  تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية متفرغ أستاذ  السالم نصار مد عبدأ.د./ محمد مح  1
   وعلوم الحاسباتبقسم هندسة  مدرس  العزيز محمد عشرة عبير عبد د./  2

/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلـب الموافقة على ةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد -6
  .فى  العلوم الهندسية الماجستيرلدرجة  - مى زكريا ابراهيم محمد /ةالتسجيل للمهندس

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:
 معالجة صور رادار الفتحة البنائية لتصنيف األغطية األرضية""

"Synthetic Aperture Radar lmage Processing for Classification of Land Covers"  
 تحت إشراف السادة:
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  الوظيفة  االسم  م
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةمتفرغ  أستاذ  حمد ابراهيم بهنسىأد./   1
  االلكترونيات الموجات الميكروئية بمعهد بحوث أستاذ بقسم هندسة   خالد فوزى احمد حسين أ.د./  2

ية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلـب الموافقة على / وكيل الكلةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد -7
  . فى  العلوم الهندسية الفلسفةدكتورلدرجة  - حمد ابراهيم مصطفى الساكتأ التسجيل للمهندس/

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:
 "تطبيقات مستشعرات األلياف البلورية الضوئية فى المفاعالت النووية"

"Applications of Photonic Crystal fibers in Nuclear Reactors" 
  تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةمتفرغ  أستاذ  حسام الدين حسين أحمدأ.د./   1
  واالتصاالت الكهربيةبقسم هندسة االلكترونيات متفرغ  أستاذ  أ.د./ عبد الناصر عبد الجواد محمد  2
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية مساعد أستاذ  د./ أحمد نبيه ذكى راشد  3
  مساعد بهيئة الطاقة الذرية  أستاذ  مجدى محمود زكى د./  4

 / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلـب الموافقة علىةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد -8
  . فى  العلوم الهندسية الفلسفةدكتورلدرجة  -  العزيز المرضى احمد عبد رانيا عبد /ةالتسجيل للمهندس

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:
 التقنيات ذات الكفاءة ألنظمة الزراعة الذكية مناخيا ""

"Efficient Techniques for Climate-Smart Agriculture Systems”  
  تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةمتفرغ  أستاذ  أ.د./ السيد محمود الربيعى  1
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  السميع فتحى السيد عبد أ.د./  2
  لومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرةمساعد بمركز مع أستاذ  هللا احمد زينب عبد د./  3
  وعلوم الحاسباتهندسة  مدرس بقسم  د./عزالدين بدوى حمدان  4

/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلـب الموافقة على ةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد -9
  فلسفة فى العلوم الهندسية .دكتوراللدرجة  -أمانى مصطفى أحمد  /ةالتسجيل للمهندس

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:
 "تحسين أداء المحول التناظرى إلى الرقمى بإستخدام الكريستاالت الضوئية "

"Performance Enhancement of Analouge to Digital Converter Based on Photonic 
Crystal”  

  تحت إشراف السادة:
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية   الربيعيمحمود السيد أ.د./   1
  متفرغ باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرىأستاذ   مصطفى حسين علىأ.د./   2

إختيار الممتحن لية بشأن وضع آ -رئيس مجلس القسم الدكتور/ السيد األستاذ من المقدم  المقترحبخصوص  -10
  الداخلى والخارجى بلجان الفحص والمناقشة للرسائل العلمية بالقسم.

  بالتالى: يوصى مجلس القسم القرار:
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عرض على للتقوم لجنة اإلشراف بتقديم مقترح بخمسة أسماء لكل من الممتحن الخارجى والممتحن الداخلى  -
 مجلس القسم لإلختيار من بينهم.

الممتحن الخارجى من األسماء المقترحة حسب األقرب لتخصص موضوع الرسالة ختيار يقوم مجلس القسم بإ -
مرات بالعام بمعدل رسالة كل  ثالثمع مراعاة أال يتعدى عدد مرات حضور نفس الممتحن الخارجى عن 

 مسئولية عمل قاعدة بيانات بذلك. –أربعة أشهر ويتولى السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم 
  قرب لتخصص موضوع الرسالة.مجلس القسم بإختيار الممتحن الداخلى من األسماء المقترحة حسب األ يقوم -

بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة/ جرمين جرجس سيدهم  -11
  -وع:المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موض  - جرجس

 تقنيات النفاذ المتعدد الغير متعامد ألنظمة الجيل الخامس الخلوية""
"Non-Orthogonal Multiple Access Techniques for Fifth Generation Cellular 

Systems"  
  يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: :القرار

  (مشرف) أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  الربيعىأ.د./ السيد محمود   1
  )خارجى( جامعة عين شمس –كلية الهندسة أستاذ متفرغ ب  وجدى رفعت أنيسأ.د./   2
  )داخلى( أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  عبد العاطىيد محمد عأ.د./ س  3

حمد عبد المنعم أمن لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ محمد  بخصوص الطلب المقدم -12
  المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: -احمد 

  "تقنيات التعلم اآللى للتعرف على التعديل المبهم فى أنظمة اإلتصاالت"
"Machine Learning Techniques for Blind Modulation Identification in 

Communication Systems"  
  يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: :القرار

  (مشرف) أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  أ.د./ السيد محمود الربيعى  1
  )خارجى( جامعة المنيا –بكلية الهندسة أستاذ   هشام فتحى على حامدأ.د./   2
  )داخلى( أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  عادل شاكر الفيشاوىد./   3
  (مشرف) جامعة سوهاج –ساعد بكلية الهندسة أستاذ م  فرغلالسيد أحمد د./   4

بشأن اإلعتذار عن األستاذ بالقسم  -فوزى زهران  هامسأالدكتور/ السيد األستاذ بخصوص الطلب المقدم من  -13
  اإلشتراك فى لجان الفحص والمناقشة فى الفترة الحالية نظراً إلنشغاله ولتراكم الكثير من األعباء.  

  تذار سيادته. إعقبول يوصى مجلس القسم بالموافقة على  :القرار

 -  محمد ابراهيم العباسىجستير الخاصة بالمهندس/ بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الما -14
المناقشة جلسة بشأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفحص والمناقشة وذلك نظراً لعدم التمكن من إنعقاد 

  لظروف جائحة كورونا التى تمر بها البالد .

  من السادة:قشة الفحص والمنالجنة  تشكيلإعادة يوصى مجلس القسم بالموافقة على  القرار:

  )داخلىأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (   حسام الدين حسين أحمدأ.د./   1
بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (مشرف)     متفرغ أستاذ   أ.د./ طه السيد طه  2
  (خارجى)أستاذ بأكاديمية الشروق   أ.د./ صالح السيد إبراهيم العجوز  3
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  د./ عادل شاكر الفيشاوى  4



  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   بمنوف لية ال

ندسة  يةقسم  ر ونيات واإلتصاالت الك  اإللك
 

 

Head of Department of Electronics & Electrical Communications Engineering office 
Office tel: 048-3661334 (Ext 7121) – Mobile: 01000851086 – Email: Communication_Dep_FEE@el-eng.menofia.edu.eg 

  

شيماء السيد عبد العزيز / ةبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس -15
 وذلك نظراً لعدم التمكن من إنعقاد جلسةشة بشأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفحص والمناق -  حسن

  المناقشة لظروف جائحة كورونا التى تمر بها البالد.

 من السادة:الفحص والمناقشة لجنة  تشكيلإعادة يوصى مجلس القسم بالموافقة على  :القرار

   بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)  تفرغأستاذ م  طه السيد طهأ.د./   1
  أستاذ بمعهد بحوث اإللكترونيات (خارجى)  أ.د./ محمود عبد المنعم فخر الدين  2
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  د./ عادل شاكر الفيشاوى  3
  مشرف)أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (  د./ عبدالمجيد عبدالحكيم شـرشـر  4

بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير السنوية الخاصة  -16
ً أولهم 72م وعددهم (2021/2019بالطالب المسجلين لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية للعام الجامعى  ) طالبا

  ة/ ايمان صالح محمد بدر.وأخرهم المهندس - المهندس/ رامى محمد عمر خطاب 

  وصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارير.ي القرار:

بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير السنوية الخاصة  -17
ً أولهم 34( م وعددهم2018/2019بالطالب المسجلين لدرجة الدكتوراه فى العلوم الهندسية للعام الجامعى  ) طالبا

  المقصود الفيشاوى. العظيم عبد وأخرهم المهندسة/ سمية عبد -المهندس/ أحمد على بدوى رصاص 

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارير. القرار:

: خامس
ً
  عالقات ثقافية:ا

ا والبحوث بشأن ما ورد للجامعـة من اإلدارة بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العلي -1
المدرس المساعد بالقسم  - العامة للبعثات والمرفق به الطلب المقدم من المهندس/ محمود أحمد محمد حسب النبى
والذى يلتمس  بكندا )UBCوعضو األجازة الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا البريطانية (

م وحتى 5/9/2021على تجديد اإلجازة الدراسية لمدة (عام ثالث) بمرتب يصرف بالداخل إعتباراً مـن  فيه الموافقة
  م وذلك إلستكمال دراسته على المنحة المقدمة من الجامعة الكندية.4/9/2022

إعتباراً  يوصى مجلس القسم بالموافقة على تجديد اإلجازة الدراسية لمدة (عام ثالث) بمرتب يصرف بالداخل القرار:
  م وذلك إلستكمال دراسته.4/9/2022م وحتى 5/9/2021مـن 

بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن ما ورد للجامعـة من اإلدارة  -2
بالقسم المدرس المساعد  -العامة للبعثات والمرفق به الطلب المقدم من المهندسة/ سلوى سعيد حامد مصطفى 

وعضو األجازة الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة هونج كونج والذى تلتمس فيه الموافقة على مد 
  م وذلك إلستكمال دراستها.31/8/2022م وحتى 1/9/2021اإلجازة الدراسية لمدة (عام خامس) إعتباراً مـن 

طبقاً للقواعد المعمول بها فى  عام خامسراسية لمدة يوصى مجلس القسم بالموافقة على تجديد اإلجازة الد القرار:
  م وذلك إلستكمال دراستها.31/8/2022م وحتى 1/9/2021إعتباراً مـن  هذاالشأن

بخصوص كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية (إدارة اإلتفاقيات والمؤتمرات) بشأن عمل مقترح للكلية للتعاون  -3
  مع الجامعة األسبانية.

  بالموافقة على المقترحات التالية: يوصى مجلس القسم القرار:

 تبادل الزيارات العلمية بين البلدين لتبادل الخبرات العلمية. -
 تخصيص منح لدراسة الماجستير والدكتوراة. -
  تبادل المنح الدراسية والتدريبية.  -
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ت) بشأن عمل مقترح للكلية للتعاون بخصوص كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية (إدارة اإلتفاقيات والمؤتمرا -4
  .مع جامعة الفارابى الوطنية فى كازاخستان

  بالموافقة على المقترحات التالية: يوصى مجلس القسم القرار:

 تبادل الزيارات العلمية بين البلدين لتبادل الخبرات العلمية. -
 تخصيص منح لدراسة الماجستير والدكتوراة. -
  بية. تبادل المنح الدراسية والتدري -

للتعاون بخصوص كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية (إدارة اإلتفاقيات والمؤتمرات) بشأن عمل مقترح للكلية  -5
  .االندونيسية BUNG Karnoجامعة  مع

  بالموافقة على المقترحات التالية: يوصى مجلس القسم القرار:

 لمية.تبادل الزيارات العلمية بين البلدين لتبادل الخبرات الع -
 تخصيص منح لدراسة الماجستير والدكتوراة. -
  تبادل المنح الدراسية والتدريبية.  -

 للتعاونبخصوص كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية (إدارة اإلتفاقيات والمؤتمرات) بشأن عمل مقترح للكلية  -6
  العالى. جمهورية أوزبكستان فى مجال التعليمبين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة 

  بالموافقة على المقترحات التالية: يوصى مجلس القسم القرار:

 تبادل الزيارات العلمية بين البلدين لتبادل الخبرات العلمية. -
 تخصيص منح لدراسة الماجستير والدكتوراة. -
  تبادل المنح الدراسية والتدريبية.  -

 للتعاونفاقيات والمؤتمرات) بشأن عمل مقترح للكلية بخصوص كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية (إدارة اإلت -7
  .مؤسسات التعليم العالى البرتغاليةبين حكومة جمهورية مصر العربية و

  بالموافقة على المقترحات التالية: يوصى مجلس القسم القرار:

 تبادل الزيارات العلمية بين البلدين لتبادل الخبرات العلمية. -
 والدكتوراة. تخصيص منح لدراسة الماجستير -
  تبادل المنح الدراسية والتدريبية.  -

 
ً
  موضوعات عامة:: سادسا

رة بخصوص  -1 و خض يد أب د الس د الحمي م  –الطلب المقدم من المهندس/ سعيد عب درس المساعد بالقس بشأن  –الم
  جامعة دمنهور حيث تتوفر درجة مالية شاغرة. –طلب الموافقة على نقله إلى كلية الهندسة 

  .بالموافقة وصى مجلس القسمي القرار:

  .بخصوص تشكيل بعض اللجان داخل القسم -2
 لجنة المختبرات. -
 لجنة اإلشراف على سيمينارات القسم. -
 لجنة توزيع مقررات الدراسات العليا ومشاريع التخرج. -
 لجنة العالقات الثقافية. -
 لجنة اإلعالم. -

  مجلس القسم تشكيل اللجان بالقسم كالتالى: قرر القرار:

  نة المختبرات:لج -
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 تشكل اللجنة من السادة:
ً   محمد محمد عبد السالم نصار أ.د./  1   رئيسـا
  عضواً   د./ جابر السيد األبيض  2
  عضواً   د./ أمير صالح الصفراوى  3

ً وللجنة    أن تستعين بمن تراه مناسبا

 لجنة اإلشراف على سيمينارات القسم: -
 تشكل اللجنة من السادة:

ً   هرانأ.د./ أسامه فوزى ز  1   رئيسـا
  عضواً   السيد محمود الربيعىأ.د./   2
  عضواً   ىأحمد إبراهيم بهنسد./   3

ً وللجنة    أن تستعين بمن تراه مناسبا

 :لجنة توزيع مقررات الدراسات العليا ومشاريع التخرج -
 تشكل اللجنة من السادة:

ً   أ.د./ فتحى السيد عبد السميع  1   رئيسـا
  عضواً   سعيد محمد عبد العاطىأ.د./   2

ً وللجنة    أن تستعين بمن تراه مناسبا

  لجنة العالقات الثقافية: -
 تشكل اللجنة من السادة:

ً   سعيد محمد عبد العاطىأ.د./   1   رئيسـا
  عضواً   د./ هند عبد العظيم ملهط  2

ً وللجنة    أن تستعين بمن تراه مناسبا

  لجنة اإلعالم: -
 تشكل اللجنة من السادة:

ً   حنفىيد الوليد عد./   1   رئيسـا
  عضواً   أحمد عبد العزيز عبد الرحمند./   2

ً وللجنة    أن تستعين بمن تراه مناسبا

ع :سا
ً
ودة: ا   أعمال ا

  .رؤية ورسالة وأهداف قسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربيةالصياغة النهائية لبخصوص إعتماد  -1

  .قسمالالنهائية لرؤية ورسالة وأهداف  الصياغة إعتماد يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

  بخصوص إعتماد محاضر اللجان الفرعية بالقسم. -2

  إعتماد المحاضر التالية: يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار
 محضر لجنة اإلشراف على سيمينارات القسم. -
  محضر لجنة العالقات الثقافية. -

  ة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.ولما لم يستجد من أعمال فقد أنهيت أعمال الجلس

  رئيس مجلس القسم       أمين المجلس                                                             

  أ.د./ أسامه فوزى زهران              د/ أحمد نبيه زكى راشد                                             


