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اف األحدنه  يوم إ  و م ٢٠٢٠/ ٩ /١٣ قاملو

ً
ا البالد و  للظروف ال نظرا ماية تمر  ستمرار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء 

ن من امعة باالستعان املواطن ات ا وس الكورونا ومع توج نت  عقد اللقاءات. ةأخطار ف  فقد بالوسائل التكنولوجية واإلن

ام األ  ةلسام ــمجلس القسجتماع إ دُعِق   ادية عشرة بقاعة اإلجتماعات م  ٢٠٢١ – ٢٠٢٠و للعام ا  تمام الساعة ا

صصة لإلجتماع باإلضافة إ إستخدام سطبيق تع  جروب القسم ا عذر حضوره لإلجتماع.  باالوا  االجتماع دقِ عُ حيث ملن 

رانالدكتور  األستاذ برئاسة السيد س  / أسامة فوزى ز ل من السادة:ـو  )القسم مجلس(رئ ة   عضو

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  عبدالسيمع فتحى السيد الدكتور/ األستاذ السـيد ١
  أستاذ  / مني محمد صبري شقير ةالدكتور ةالسيد األستاذ  ٢
  أستاذ متفرغ  إبراهيم محمد الدكانى الدكتور/ األستاذ السـيد ٣
 أستاذ متفرغ  وض هللاكمال حسن عالسيد األستاذ الدكتور/   ٤
  أستاذ متفرغ  محمد محمد عبدالسالم نصـارالسيد األستاذ الدكتور /  ٥
 أستاذ متفرغ  حمدأحسام الدين حسين سيد األستاذ الدكتور / ال  ٦
 أستاذ متفرغ  ه/ طه السيد طالسيد األستاذ الدكتور  ٧
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعىالسيد األستاذ الدكتور  ٨
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ على حسن على مصطفى  ٩

 أستاذ متفرغ زمأبوالع لدكتور/ عاطف السيدالسيد األستاذ ا  ١٠
 أستاذ متفرغ  وضمعوض إبراهيم معالسيد األستاذ الدكتور/   ١١
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمود  ١٢
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب السيد األستاذ الدكتور/  ١٣
 ستاذ متفرغأ  السيــــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود دياب  ١٤
 أستاذ متفرغ  عبدالعزيز طه كامل شلبىالسيــــــــــــد الدكتور/   ١٥
 أستاذ متفرغ  ــــد الدكتور/ محمد محمد السعيد الحلوانىـالسيــــــ ١٦
 أستاذ متفرغ  أحمد ابراهيم محمد بهنسى /ـــد الدكتورـالسيـــــــ  ١٧
  أستاذ متفرغ  اوىعادل شاكر الفيشــد الدكتور/ ـالسيــــــــ  ١٨
  أستاذ متفرغ  عبد الفتاح عبد الغنى سعد ـد الدكتور/ـالسيـــــــــ  ١٩
  أستاذ متفرغ  عبدالمجيد عبدالحكيم شرشـر ـد الدكتور/ـالسيـــــــــ  ٢٠
 أستاذ متفرغ  محمد عبد الرحمن زين الدين د الدكتور/ـالسيــــــــــ  ٢١
 أستاذ متفرغ  ال حسينمحاسن كم /ةالدكتور ةالسيــــــــد  ٢٢
  أستاذ مساعد  سعيد محمد عبد العاطى /ــــد الدكتورـالسيــــــ  ٢٣
  أستاذ مساعد  دأحمد نبيه زكى راش/ ـــــد الدكتورالسيــــــ  ٢٤
 أستاذ مساعد  طهند عبد العظيم مله ة/الدكتورة دـالسيـــــــ  ٢٥
 ذ مساعدأستا  محمد صالح طبــور /السيـــــــــــد الدكتور  ٢٦
 مدرس  إيمان أحمد عطية سلطان /الدكتور السيـــــــــــد  ٢٧
  مدرس  محمد السيد محمد الوكيل/ الدكتور السيـــــــــــد  ٢٨
  مدرس  أحمد عبد العزيز عبد الرحمن السيــــــــــد الدكتور/   ٢٩

  

  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة

ونيات واإلمجلس إجتماع  محضر ندسة اإللك يةقسم  ر   تصاالت الك

لسة ام  )األو( ا   م ٢٠٢١ – ٢٠٢٠للعام ا
افق يوم املنعقدة   م٢٠٢٠ / ٩ /١٣األحد املو
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ثم ودعاء إلى هللا بالتوفيق  "بسم هللا الرحمن الرحيم"جتماع بذكر اإلالقسم  ئيس مجلسر /الدكتور األستاذ بدأ السيد
 حالية ودعى الجميع للتكاتف لرفع شأن القسم إلى أعلى المستوياتبالدورة ال المجلسبالسادة أعضاء رحب سيادته 
القسم  تاذ الدكتور/ رئيس مجلساألس السيدوقد إستهل  .م٢٠٢٠/٢٠٢١العام الجامعى الجديدمناسبة بوقدم التهنئة 

د محمد عبد العاطى .. لما بذله من جهد فى خالله فترة رئاسته لمجلس يالدكتور/ سعلسيد الشكر له يتوجالحديث ب
  على النحو التالي: شرع سيادته النظر فى جدول األعمالثم القسم 

 أ
ً
لس للدورة إ:  وال ن ا اليةختيار أم   :م٢٠٢٠/٢٠٢١ ا

ً أحمد نبيه زكى راشد .. ختيار السيد الدكتور/ إتم  :القرار   .م٢٠٢٠/٢٠٢١ لمجلس القسم للدورة الحالية أمينا

ضات املمنوحة للسيد األ  س مجلس القسمثانيا :  التفو   :ستاذ الدكتور/ رئ
  -فوض السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم فى البنود التالية:على تمجلس القسم افق و :القرار

  .السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسمندب وإنتداب وافقة على الم - ١

 العلمية ى المنح والبعثات والمهماتعلالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تقدم الموافقة على  - ٢
  .والجوائز والمؤتمرات

   .لسادة أعضاء هيئــة التدريس بالقسماالموافقة على اإلعارات الخاصة ب - ٣

          .قة على اإلجازات الخاصة بالسادة أعضاء هيئــة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمالمواف - ٤

               التقدم للحصول على جوائز النشر العلمى.و لى تسجيل األبحاثالموافقة ع - ٥

 
ً
  : املصادقـــــــات :ثالثا

 .م١٦/٨/٢٠٢٠قحد الموافـالمنعقدة يوم األالثانية عشرة  جتماع مجلس القسم الجلسةإ رمحض - ١

 ١٦/٨/٢٠٢٠المنعقدة يوم األحد الموافق  الثانية عشرة مجلس القسم الجلسة جتماعإالتصديق على محضر  القرار:
  -مع تصويب التالى:

يحيا زكريا  بخصوص موضوع الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب/ )١(
موافقة على إعادة تشكيل لجنة الفحص والمناقشة وذلك النتهاء صالحية اللجنة بشأن ال.. مصطفى السيد حاتم 

م وعدم إمكانية حضور الطالب من المملكة العربية السعودية فى الوقت الحالى لحضور ١٥/٩/٢٠٢٠بتاريخ 
 - :المناقشة نظراً لظروف جائحة كورونا. يصوب القرار بتشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة

  جامعة اإلسكندرية (مشرف) –أستاذ متفرغ بكلية الهندسة   أ.د./ سعيد السيد الخامى  ١
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (مشرف)                   أ.د./السيد محمود الربيعى  ٢
  رجى)جامعة اإلسكندرية (خا –كلية الهندسة  -أستاذ   أ.د./ نهى عثمان قرنى  ٣
  أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)  د./ محمد صالح طبور  ٤

األستاذ المساعد بالقسم بشأن .. الرحمن الحنفى  بخصوص الطلب المقدم من السيـد الدكتور/ وليد عيد عبد )٢(
جامعة المستقبل  –ة الهندسة والتكنولوجيا للعمل بكليرابع الموافقة لسيادته على تجديد اإلعارة الداخلية لمدة عام 

) إلى التوصية بإعتماد الموافقة بالتفويضمن ( القراريعدل  -  م٢٠٢/٢٠٢١بالقاهرة الجديدة للعام الجامعى 
 ).يوصى مجلس القسم بالموافقة(

قسم بشأن األستاذ المتفرغ بال.. بخصوص الطلب المقدم من السيـد األستاذ الدكتور/ صابر حلمى زين الدين   )٣(
جامعة بدر بالقاهرة   –الموافقة لسيادته على تجديد اإلعارة الداخلية لمدة عام  للعمل بكلية الهندسة والتكنولوجيا 
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يوصى مجلس ) إلى (التوصية بإعتماد الموافقة بالتفويضمن ( القراريعدل  - م٢٠٢٠/٢٠٢١للعام الجامعى 
 ).القسم بالموافقة

 
ً
عا    -: دراسات عليـــــــا:را

العزيز  محمد عصام عبد بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ - ١
  - المسجل بالقسم بشأن تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: -عبد العال 

  "تطبيق خوارزميات التشفير بواسطة الرياضيات الرباعية"

“Implementation of Encryption Algorithms Using Quaternion Mathematics”  

  -يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: :القرار
  جامعة االسكندرية (خارجى) –أستاذ متفرغ بكلية الهندسة   أ.د./ حسن محمد الكمشوشى  ١
  (مشرف)           الفيزيقا والرياضيات الهندسيةقسم أستاذ متفرغ ب   إيميل صبحى سعد شكر هللاأ.د./   ٢
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)  أ.د./ منى محمد صبرى شقير  ٣
(مشرف)           ةبقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربي ساعدأستاذ م  سعيد محمد عبد العاطىد./   ٤

 قدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ نانسى عبدالعظيم حسنبخصوص الطلب الم - ٢
  -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: -عرفة 

 "نمذجة قناة االتصال في شبكات النانو"
“Communication Channel Modeling in Nano Networks” 

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

  أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)      أ.د./ طه السيد طه  ١
        (مشرف)   ةأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربي   عاطف السيد ابو العزمأ.د./   ٢
  جامعة القاهرة (خارجى) –أستاذ بكلية الهندسة   أ.د./ خالد محمد فؤاد الخامى  ٣
(مشرف)           ةبقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربي ساعدأستاذ م  سعيد محمد عبد العاطىد./   ٤

يمان جابر زهران الشيخ إ ندسة/بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمه - ٣
  -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: -عامر

 "نظام تحديد الهوية بترددات الراديو لتحسين مراقبة المواد النووية"
“Radio Frequency Identification System to Improve the Monitoring  

Of Nuclear materials” 
  -يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: :القرار

  جامعة حلوان (خارجى)  -أستاذ متفرغ بكلية الهندسة   أ.د./ السيد مصطفى سعد  ١
(مشرف)       ةأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربي  أ.د./ معوض إبراهيم معوض  ٢
  )مشرف(المنصورة  جامعة - بكلية الهندسةأستاذ   أ.د./ حسن إبراهيم صالح  ٣
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)     أ.د./ أسامه فوزى زهران  ٤

 -ادق نيفين محمد فؤاد ص بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ - ٤
  -تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:طلب المسجلة بالقسم بشأن 

  "تحليل ومعالجة صور االشعه تحت الحمراء"
“Analysis and Processing of Infrared Images” 

  -يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: :القرار
(مشرف)           ةأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربي  براهيم محمد الدكانىأ.د./ إ  ١
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)       أ.د./ عادل عبد المسيح صليب  ٢
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(مشرف)          ة تصاالت الكهربيات واإللكترونيأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  سامى عبدالمنعم الضليل أ.د./  ٣
  أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى (خارجى)  أ.د./ صالح مصباح القفاص  ٤

مان محمد عبدالمجيد إي بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ - ٥
  -تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:طلب بشأن المسجلة بالقسم  - عمران 

  "نظام القياسات الحيوية القابلة لإللغاء علي أساس التعليم العميق باعتباره تقنيه جديدة ألمن المرافق النووية"
“Cancelable Biometric System Based on Deep Learning as a new Technique for 

Nuclear Facilities Security”  
  -يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: :القرار

  (مشرف)           أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  أ.د./ نبيل عبدالواحد اسماعيل  ١
  تصاالت الكهربية (داخلى)    أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واال  أ.د./ عبد العزيز إبراهيم محمود  ٢
  جامعة القاهرة (خارجى) –أستاذ بكلية الهندسة   أ.د./ أحمد جمعه رضوان   ٣
  أستاذ مساعد بهيئة الطاقة الذرية (مشرف)                     د./أيمن عزب عبدالحليم  ٤

عبدالمنعم محمود  أميرة /الخاصة بالمهندسة لى رسالة الدكتوراهبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف ع - ٦
  -تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:طلب المسجلة بالقسم بشأن  -على  

 "الطبيةصور لوالتقسيم الكفء ل التشوهاتتخفيض "
“Efficient Degradation Reduction and Segmentation of Medical Images”  

  -شكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة:يوصى مجلس القسم بالموافقة على ت :القرار
(مشرف)           ةأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربي   طه السيد طهأ.د./   ١
(مشرف)           ةأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربي  السيد محمود الربيعى أ.د./   ٢
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)        إبراهيم معوض أ.د./ معوض  ٣
  جامعة القاهرة (خارجى) –أستاذ بكلية الهندسة   أ.د./ أحمد هشام قنديل  ٤

سامية محمد محمد عبد  رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة/بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على  - ٧
  -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: - الحليم

  "تصنيف سالسل الحمض النووى على أساس التعلم العميق"
“Classification of DNA Sequences Based on Deep Learning”  

  -ن السادة:يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة م :القرار
  (مشرف)           وعلوم الحاسباتأستاذ متفرغ بقسم هندسة                            أ.د / نبيل عبد الواحد اسماعيل  ١
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)       أ.د./ حسام الدين حسين أحمد  ٢
(مشرف)           ةتاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيأس  السيد محمود الربيعى أ.د./   ٣
  جامعة المنصورة (خارجى)  –أستاذ بكلية الهندسة   محمد عبدالعظيم محمدأ.د./   ٤

 -  محمد جمال محمد آيه الخاصة بالمهندسة/ ماجستيررسالة البخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على  - ٨
  -سم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجلة بالق

  "تصحيح عدم اإلنتظام فى لقطات صور األشعة تحت الحمراء المتتابعة"
“Non-Uniformity Correction in Infrared Image Sequences”  

  -لسادة:يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من ا :القرار
  (مشرف)           وعلوم الحاسباتأستاذ متفرغ بقسم هندسة                            أ.د / نبيل عبد الواحد اسماعيل  ١
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)        أ.د./ محمد محمد عبدالسالم نصار  ٢
  جامعة الزقازيق (خارجى) –أستاذ بكلية الهندسة   أ.د./ محمد شرف اسماعيل سيد  ٣
)     مشرفأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (  عادل شاكر الفيشاوى د/  ٤
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طه حجاج محمد نهاد  الخاصة بالمهندسة/ ماجستيررسالة البخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على  - ٩
  -أن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجلة بالقسم بش - عزت 

  "تحليل صور القرنية"
“Analysis of Corneal Images”  

  -يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: :القرار
االتصاالت الكهربية (داخلى)      أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات و  أ.د./ ابراهيم محمد الدكانى   ١
  جامعة المنوفية (خارجى) –أستاذ متفرغ بكلية الحاسبات والمعلومات   أ.د./ محيى محمد هدهود   ٢
)     مشرفأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (  عادل شاكر الفيشاوى د/  ٣
  )     مشرف( الصناعية والتحكمبقسم هندسة االلكترونيات ساعد أستاذ م  عبد الستار البنبىمحمد د/ غادة   ٤

طلب المسجل لدرجة الماجستير بالقسم بشـأن  –بخصوص الطلب المقدم من المهندس/ أمير عزت الرفاعى  -١٠
  .الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته

سيادته علماً بأن عناوين األبحاث باللغة العربية بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بقسم المجلس يوصى  القرار:
  .مطابقة لعناوين األبحاث باللغة اإلنجليزية

بالقسم بشـأن طلب الموافقة  المدرس – وليد فؤاد جابر الشافعىبخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/  -١١
  .على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته

على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته علماً بأن عناوين األبحاث باللغة العربية بالموافقة قسم المجلس يوصى  القرار:
  .مطابقة لعناوين األبحاث باللغة اإلنجليزية

بالقسم بشـأن طلب الموافقة على  المدرس – بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محمد السيد الوكيل -١٢
  .تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته

بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته علماً بأن عناوين األبحاث باللغة العربية قسم المجلس يوصى  القرار:
  .مطابقة لعناوين األبحاث باللغة اإلنجليزية

وص  -١٣ اب ابخص أن طلكت وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي تاذ ال يد األس ى ـلس ة عل ب الموافق
  ٠الهندسيةدرجة دكتور الفلسفة فى العلوم ل -أحمد على الضوى ة/ هايدىالتسجيل للمهندس

  - ى موضوع:يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل ف  القرار:
  "اطار عام كفء لتطبيقات تأمين انترنت األشياء يعتمد على البصمات" 

"Efficient Biometric Security framework for Internet of Things Applications"  
  -تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  أستاذ  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  / فتحى السيد عبد السميع .د.أ  ١
  أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم  عبدالستار البنبى محمد /غادة .د  ٢
  م الحاسبات مدرس بقسم هندسة وعلو  عز الدين جاب الرب حمدان /.د  ٣
  مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  وليد فؤاد جابر الشافعى /.د  ٤

بشأن إنتهاء المدة القانونية  خصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثب -١٤
م الهندسية حيث أن مدة الدراسة ال تزيد عن الخاصة بطالب الدراسات العليا المسجلين لدرجة الماجستير فى العلو

ولم يحصلوا على درجة  ٣٠/٩/٢٠٢٠أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك والتى تنتهى فى 
وأخرهم المهندس/ باسم  -) طالب أولهم المهندسة/ شيماء السيد عبدالعزيز حسن ٣٤الماجستير حتى اآلن وعددهم (

  راب.عادل عبدالفتاح الغ
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لسادة ايوصى مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجيل لمدة عام إضافى لكل طالب وذلك بنـاء على طلب  القرار:
  -المشرفين وبيان هؤالء الطالب كالتالى:

  
  مدة المد  دورة القيد  اسم الطالب  م
  عام أول   م٢٠١٦أكتوبر  شيماء السيد عبدالعزيز حسن  ١
  عام أول  م٢٠١٦أكتوبر   الهندىهللا محمد السيد منير عبد  ٢
  عام أول  م٢٠١٦أكتوبر  أحمد كمال مصطفى مسرجة  ٣
  عام أول  م٢٠١٦أكتوبر  الملك منى كريم شفيق عبد  ٤
  عام أول  م٢٠١٦أكتوبر  ياسمين عادل حسين زايد  ٥
  عام أول  م٢٠١٦أكتوبر  العزيز محمد عصام عبد  ٦
  أولعام   م٢٠١٦أكتوبر  العظيم حسن عرفة نانسى عبد  ٧
  عام ثانى  م٢٠١٥أكتوبر  محمود محمد محمود خليفة  ٨
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  الغنى ناصف الغنى السيد عبد عبد  ٩

 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  الحميد الشليبى عبدالحميد محمد عبد  ١٠
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  الرؤوف محمد ربيع على عبد  ١١
 انىعام ث م٢٠١٥أكتوبر  محمد على محمود عامر  ١٢
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  أحمد سامى محمود على  ١٣
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  نيفين حامد عزت حسن  ١٤
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  الحميد عمران ايمان محمد عبد  ١٥
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  سالم يوسف فاروق عفيفى محمد  ١٦
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  أحمد بحر محمد احمد  ١٧
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  مصطفى أبوشيتهأحمد حسين   ١٨
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  محمد شاهين صقر  ١٩
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  نيفين اسحق عدلى فوزى  ٢٠
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  البارى الحميد عبد مروة محمد عبد  ٢١
 عام ثانى م٢٠١٥أكتوبر  اسماء محمد ابراهيم غازى  ٢٢
 عام ثانى م٢٠١٥توبرأك  اسماء عادل مرزوق بالبل  ٢٣
 عام ثانى  م٢٠١٤أكتوبر   نورهان محمد اشرف محمد الدفراوى  ٢٤
 عام ثانى م٢٠١٤أكتوبر   عليا احمد احمد النعا  ٢٥
 عام ثانى م٢٠١٤أكتوبر   اللطيف رجب أميرة صالح الدين عبد  ٢٦
  عام ثالث م٢٠١٤أكتوبر   هبة محمد احمد محمد الدسوقى  ٢٧
 عام ثالث م٢٠١٤أكتوبر   يةمحمد زكريا محمد عط  ٢٨
 عام ثالث م٢٠١٤أكتوبر   رضا احمد حافظ بدير  ٢٩
 عام ثالث  م٢٠١٤أكتوبر   دعاء حلمى بيومى أبومعبد  ٣٠
 عام ثالث م٢٠١٤أكتوبر   هللا العزيز منصور عبد سامية عبد  ٣١
 عام ثالث م٢٠١٤أكتوبر   الرحيم ابراهيم شادى ممدوح عبد  ٣٢
 عام ثالث م٢٠١٤أكتوبر   وىوليد عطية محمد بدي  ٣٣
 عام ثالث م٢٠١٤أكتوبر   الفتاح الغراب باسم عادل عبد  ٣٤
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لمهندسة/ إلغاء التسجيل لبشأن  بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث -١٥
نتهاء المدة القانونية ذلك إلو المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية -السالم الحاجة  سامية محمد عبد

تنتهى فى التى حيث أن مدة الدراسة ال تزيد عن أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك وللتسجيل 
  ولم تحصل على درجة الماجستير حتى اآلن. ٣٠/٩/٢٠٢٠

ب السادة اللموافقة با يوصي مجلس القسم القرار: ى طل اء عل اء التسجيل بن ي إلغ ا عن عل ك النقطاعه رفين وذل مش
  استكمال الدراسة منذ التسجيل.  

بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلب الموافقة على إيقاف  -١٦
والمسجل لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية وذلك نظراً لظروف مرض  - قيد المهندس/ رامى محمد عمر خطاب 

  ٠زوجته
  طبقاً للوائح والقواعد المعمول بها. قيدعلي إيقاف اللموافقة با يوصي مجلس القسم القرار:

بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن ما ورد من إدارة الدراسات  -١٧
 -م اإلشراف على الرسائل العلمية (ماجستيرالعليا بالجامعة بشأن موافاتهم بمقترح تنظيمى لكيفية إسناد مها

  ٠دكتوراه) على السادة أعضاء هيئة التدريس داخل القسم بشكل دورى ومنتظم
لعمل مقترح وعرضه على  –بتشكيل لجنة برئاسة السيد أ.د./ رئيس مجلس القسم  قسمالمجلس يوصى  - القرار:

  مجلس القسم.

  -امسا: عالقات ثقافية:خ
د األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن ما ورد للجامعـة من اإلدارة بخصوص كتاب السي - ١

العامة للبعثات والمرفق به الطلب المقدم من المهندس/ محمود أحمد محمد حسب النبى.. المدرس المساعد بالقسم 
ى يلتمس والذ بكندا )UBC(بريطانية وعضو األجازة الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا ال

حتى وم ٥/٩/٢٠٢٠مـن  عتباراً إفيه الموافقة على تجديد اإلجازة الدراسية لمدة (عام ثانى) بمرتب يصرف بالداخل 
  الجامعة الكندية.المنحة المقدمة من على وذلك إلستكمال دراسته م ٤/٩/٢٠٢١

 عتباراً إ ) بمرتب يصرف بالداخلة الدراسية لمدة (عام ثاناإلجاز يوصى مجلس القسم بالموافقة على تجديد القرار:
  الجامعة الكندية.المنحة المقدمة من على وذلك إلستكمال دراسته م ٤/٩/٢٠٢١حتى وم ٥/٩/٢٠٢٠مـن 

 
ً
   -:موضوعات عامة:سادسا

قسم بشأن إعادة األستاذ المتفرغ بال -حمد أحسام الدين حسين  بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ -١
  ٠توزيع المواد االختيارية لطالب الفرقة الثالثة بالقسم

لتوزيع الطالب على  – أ.د./ فتحى السيد عبد السميعبتشكيل لجنة برئاسة السيد  قسمالمجلس يوصى  القرار:
  والرابعة.الثالثة تين المواد االختيارية لطالب الفرقمقررات 

ىبش عبد العزيز السيد محمد الفقى .. المدرس بالقسم بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ -٢ ة عل  أن الموافق
دة خاصة بدون مرتب  إجازة منح سيادته ع)  عام(لم ه راب ة زوجت ى ولمرافق ة الت ى منح دكتوراه عل ة ال وم بدراس تق

  .مقدمة من الحكومة اليابانية

  .افقةبالموقسم المجلس يوصى  القرار:

  .بخصوص تشكيل بعض اللجان داخل القسم - ٣
 لجنة المختبرات. -
 لجنة اإلشراف على سيمينارات القسم. -
 لجنة توزيع مقررات الدراسات العليا ومشاريع التخرج. -
 لجنة العالقات الثقافية. -
 لجنة اإلعالم. -
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  مجلس القسم تشكيل اللجان بالقسم كالتالى: قرر القرار:

  لجنة المختبرات: -

 :من السادةاللجنة تشكل 
ً   محمد محمد عبد السالم نصار /.دأ.  ١   رئيسـا
  عضواً   / جابر السيد األبيض.د  ٢
  عضواً   / أمير صالح الصفراوى.د  ٣

ً تأن تستعين بمن وللجنة    راه مناسبا

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

ً   أسامه فوزى زهران /.دأ.  ١   رئيسـا
  عضواً   / فتحى السيد عبد السميعأ.د.  ٢
  عضواً   / محمد ريحان المليجى.د  ٣

ً تأن تستعين بمن وللجنة    راه مناسبا

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

ً   أ.د./ فتحى السيد عبد السميع  ١   رئيسـا
  عضواً   أسامه فوزى زهران /.دأ.  ٢
  عضواً   د عبد العاطى/ سعيد محم.د  ٣

ً تأن تستعين بمن وللجنة    راه مناسبا

  لجنة العالقات الثقافية: -
 تشكل اللجنة من السادة:

ً   د./ أسامه فوزى زهرانأ.  ١   رئيسـا
  عضواً   أ.د./ فتحى السيد عبد السميع  ٢
  عضواً   أ.د./ منى محمد صبرى شقير  ٣

ً تأن تستعين بمن وللجنة    راه مناسبا

  لجنة اإلعالم: -
 تشكل اللجنة من السادة:

ً   محمد السيد الوكيل/ .د  ١   رئيسـا
  عضواً   نى مجدى محمود بدوىم/ .د  ٢

ً تأن تستعين بمن وللجنة    راه مناسبا

   نهيت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً أفقد  يستجد من أعمالولما لم 
  

  رئيس مجلس القسم                                         أمين المجلس                                                

  / أسامه فوزى زهران.دأ.                                              أحمد نبيه زكى راشدد/           




