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مﺤضر إجتماع مجلس قسم ندسة اﻹلك ونيات واﻹتصاﻻت الك ر ية
ا لسة )اﻷو ( للعام ا ام  ٢٠٢١ – ٢٠٢٠م
اﳌنعقدة يوم اﻷحد اﳌو افﻖ ٢٠٢٠ / ٩ /١٣م

ً
إنه يوم اﻷحد اﳌو افﻖ ٢٠٢٠/ ٩ /١٣م ونظرا للظروف ال تمر ا البﻼد و ستمرار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ماية
اﳌواطن ن من أخطار ف وس الكورونا ومع توج ات ا امعة باﻻستعانة بالوسائل التكنولوجية واﻹن نت عقد اللقاءات .فقد
ُع ِقد إجتماع مجلس القس ـم ا لسة اﻷو للعام ا ام  ٢٠٢١ – ٢٠٢٠م تمام الساعة ا ادية عشرة بقاعة اﻹجتماعات
ا صصة لﻺجتماع باﻹضافة إ إستخدام جروب القسم ع تطبيﻖ الوا ساب ﳌن عذر حضوره لﻺجتماع .حيﺚ ُع ِقد اﻻجتماع
برئاسة السيد اﻷستاذ الدكتور /أسامة فوزى ز ران )رئ س مجلس القسم( وعضو ة ل من السادة:ـ
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اﻷســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
السـيد اﻷستاذ الدكتور /فتحى السيد عبدالسيمع
السيد اﻷستاذة الدكتورة  /مني محمد صبري شقير
السـيد اﻷستاذ الدكتور /إبراهيم محمد الدكانى
السيد اﻷستاذ الدكتور /كمال حسن عوض ﷲ
السيد اﻷستاذ الدكتور /محمد محمد عبدالسﻼم نصـار
السيد اﻷستاذ الدكتور  /حسام الدين حسين أحمد
السيد اﻷستاذ الدكتور /طه السيد طه
السيد اﻷستاذ الدكتور /السيد محمود الربيعى
السيد اﻷستاذ الدكتور /على حسن على مصطفى
السيد اﻷستاذ الدكتور /عاطف السيد أبوالعزم
السيد اﻷستاذ الدكتور /معوض إبراهيم معوض
السيد اﻷستاذ الدكتور /عبدالعزيز ابراهيم محمود
السيد اﻷستاذ الدكتور /عادل عبد المسيح صليب
السيــــــــــــد الدكتور /صﻼح الدين محمود دياب
السيــــــــــــد الدكتور /عبدالعزيز طه كامل شلبى
السيـــــــــــد الدكتور /محمد محمد السعيد الحلوانى
السيـــــــــــد الدكتور /أحمد ابراهيم محمد بهنسى
السيـــــــــــد الدكتور /عادل شاكر الفيشاوى
السيـــــــــــد الدكتور /عبد الفتاح عبد الغنى سعد
السيـــــــــــد الدكتور /عبدالمجيد عبدالحكيم شرشـر
السيـــــــــــد الدكتور /محمد عبد الرحمن زين الدين
السيــــــــدة الدكتورة /محاسن كمال حسين
السيـــــــــــد الدكتور /سعيد محمد عبد العاطى
السيـــــــــــد الدكتور /أحمد نبيه زكى راشد
السيــــــــدة الدكتورة /هند عبد العظيم ملهﻂ
السيـــــــــــد الدكتور /محمد صﻼح طبــور
السيـــــــــــد الدكتور /إيمان أحمد عطية سلطان
السيـــــــــــد الدكتور /محمد السيد محمد الوكيل
السيــــــــــد الدكتور /أحمد عبد العزيز عبد الرحمن
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بدأ السيد اﻷستاذ الدكتور /رئيس مجلس القسم اﻹجتماع بذكر "بسم ﷲ الرحمن الرحيم" ودعاء إلى ﷲ بالتوفيق ﺛم
رحب سيادته بالسادة أعضاء المجلس بالدورة الحالية ودعى الجميع للتكاتف لرفع شأن القسم إلى أعلى المستويات
وقدم التهنئة بمناسبة العام الجامعى الجديد٢٠٢١/٢٠٢٠م .وقد إستهل السيد اﻷستاذ الدكتور /رئيس مجلس القسم
الحديث بتوجيه الشكر للسيد الدكتور /سعيد محمد عبد العاطى  ..لما بذله من جهد فى خﻼله فترة رئاسته لمجلس
القسم ﺛم شرع سيادته النظر فى جدول اﻷعمال على النحو التالي:

ً
أوﻻ  :إختيار أم ن ا لس للدورة ا الية ٢٠٢١/٢٠٢٠م:

القرار :تم إختيار السيد الدكتور /أحمد نبيه زكى راشد  ..أمينا ً لمجلس القسم للدورة الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٠م.

ثانيا  :التفو ضات اﳌمنوحة للسيد اﻷستاذ الدكتور /رئ س مجلس القسم:

القرار :وافق مجلس القسم على تفوض السيد اﻷستاذ الدكتور /رئيس مجلس القسم فى البنود التالية-:
 -١الموافقة على ندب وإنتداب السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
 -٢الموافقة على تقدم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المنح والبعثات والمهمات العلمية
والمؤتمرات والجوائز.
 -٣الموافقة على اﻹعارات الخاصة بالسادة أعضاء هيئــة التدريس بالقسم.
 -٤الموافقة على اﻹجازات الخاصة بالسادة أعضاء هيئــة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.
 -٥الموافقة على تسجيل اﻷبحاث والتقدم للحصول على جوائز النشر العلمى.

ً
ثالﺜا :اﳌصادق ـ ــات :

 -١محضر إجتماع مجلس القسم الجلسة الثانية عشرة المنعقدة يوم اﻷحد الموافـق٢٠٢٠/٨/١٦م.
القرار :التصديق على محضر إجتماع مجلس القسم الجلسة الثانية عشرة المنعقدة يوم اﻷحد الموافق ٢٠٢٠/٨/١٦
مع تصويب التالى-:
) (١بخصوص موضوع الطلب المقدم من لجنة اﻻشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب /يحيا زكريا
مصطفى السيد حاتم  ..بشأن الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفحص والمناقشة وذلك ﻻنتهاء صﻼحية اللجنة
بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥م وعدم إمكانية حضور الطالب من المملكة العربية السعودية فى الوقت الحالى لحضور
المناقشة نظرا ً لظروف جائحة كورونا .يصوب القرار بتشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة-:
١
٢
٣
٤

أ.د /.سعيد السيد الخامى
أ.د/.السيد محمود الربيعى
أ.د /.نهى عثمان قرنى
د /.محمد صﻼح طبور

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة – جامعة اﻹسكندرية )مشرف(
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
أستاذ  -كلية الهندسة – جامعة اﻹسكندرية )خارجى(
أستاذ مساعد بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )داخلى(

) (٢بخصوص الطلب المقدم من السيـد الدكتور /وليد عيد عبد الرحمن الحنفى  ..اﻷستاذ المساعد بالقسم بشأن
الموافقة لسيادته على تجديد اﻹعارة الداخلية لمدة عام رابع للعمل بكلية الهندسة والتكنولوجيا – جامعة المستقبل
بالقاهرة الجديدة للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢م  -يعدل القرار من )التوصية بإعتماد الموافقة بالتفويض( إلى
)يوصى مجلس القسم بالموافقة(.
) (٣بخصوص الطلب المقدم من السيـد اﻷستاذ الدكتور /صابر حلمى زين الدين  ..اﻷستاذ المتفرغ بالقسم بشأن
الموافقة لسيادته على تجديد اﻹعارة الداخلية لمدة عام للعمل بكلية الهندسة والتكنولوجيا – جامعة بدر بالقاهرة
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للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م  -يعدل القرار من )التوصية بإعتماد الموافقة بالتفويض( إلى )يوصى مجلس
القسم بالموافقة(.

ً
را عا :دراسات علي ـ ــا-:

 -١بخصوص الطلب المقدم من لجنة اﻹشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس /محمد عصام عبد العزيز
عبد العال  -المسجل بالقسم بشأن تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع-:
"تطبيق خوارزميات التشفير بواسطة الرياضيات الرباعية"
”“Implementation of Encryption Algorithms Using Quaternion Mathematics

القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة-:
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة – جامعة اﻻسكندرية )خارجى(
 ١أ.د /.حسن محمد الكمشوشى
أستاذ متفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية )مشرف(
 ٢أ.د /.إيميل صبحى سعد شكر ﷲ
أستاذ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )داخلى(
 ٣أ.د /.منى محمد صبرى شقير
أستاذ مساعد بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
 ٤د /.سعيد محمد عبد العاطى
 -٢بخصوص الطلب المقدم من لجنة اﻹشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة /نانسى عبدالعظيم حسن
عرفة  -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع-:
"نمذجة قناة اﻻتصال في شبكات النانو"
”“Communication Channel Modeling in Nano Networks
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة-:
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )داخلى(
 ١أ.د /.طه السيد طه
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
 ٢أ.د /.عاطف السيد ابو العزم
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة )خارجى(
 ٣أ.د /.خالد محمد فؤاد الخامى
أستاذ مساعد بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
 ٤د /.سعيد محمد عبد العاطى
 -٣بخصوص الطلب المقدم من لجنة اﻹشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة /إيمان جابر زهران الشيخ
عامر -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع-:
"نظام تحديد الهوية بترددات الراديو لتحسين مراقبة المواد النووية"
“Radio Frequency Identification System to Improve the Monitoring
”Of Nuclear materials
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة-:
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة  -جامعة حلوان )خارجى(
 ١أ.د /.السيد مصطفى سعد
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
 ٢أ.د /.معوض إبراهيم معوض
أستاذ بكلية الهندسة  -جامعة المنصورة )مشرف(
 ٣أ.د /.حسن إبراهيم صالح
أستاذ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )داخلى(
 ٤أ.د /.أسامه فوزى زهران
 -٤بخصوص الطلب المقدم من لجنة اﻹشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة /نيفين محمد فؤاد صادق -
المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع-:
"تحليل ومعالجة صور اﻻشعه تحت الحمراء"
”“Analysis and Processing of Infrared Images
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة-:
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
 ١أ.د /.إبراهيم محمد الدكانى
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )داخلى(
 ٢أ.د /.عادل عبد المسيح صليب
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 ٣أ.د /.سامى عبدالمنعم الضليل
 ٤أ.د /.صالح مصباح القفاص

أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻹلكترونيات واﻹتصاﻻت الكهربية )مشرف(
أستاذ باﻷكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى )خارجى(

 -٥بخصوص الطلب المقدم من لجنة اﻹشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة /إيمان محمد عبدالمجيد
عمران  -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع-:
"نظام القياسات الحيوية القابلة لﻺلغاء علي أساس التعليم العميق باعتباره تقنيه جديدة ﻷمن المرافق النووية"
“Cancelable Biometric System Based on Deep Learning as a new Technique for
”Nuclear Facilities Security
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة-:
أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات )مشرف(
 ١أ.د /.نبيل عبدالواحد اسماعيل
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )داخلى(
 ٢أ.د /.عبد العزيز إبراهيم محمود
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة )خارجى(
 ٣أ.د /.أحمد جمعه رضوان
أستاذ مساعد بهيئة الطاقة الذرية )مشرف(
 ٤د/.أيمن عزب عبدالحليم
 -٦بخصوص الطلب المقدم من لجنة اﻹشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة /أميرة عبدالمنعم محمود
على  -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع-:
"تخفيض التشوهات والتقسيم الكفء للصور الطبية"
”“Efficient Degradation Reduction and Segmentation of Medical Images
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة-:
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
 ١أ.د /.طه السيد طه
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
 ٢أ.د /.السيد محمود الربيعى
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )داخلى(
 ٣أ.د /.معوض إبراهيم معوض
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة )خارجى(
 ٤أ.د /.أحمد هشام قنديل
 -٧بخصوص الطلب المقدم من لجنة اﻹشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة /سامية محمد محمد عبد
الحليم  -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع-:
"تصنيف سﻼسل الحمض النووى على أساس التعلم العميق"
”“Classification of DNA Sequences Based on Deep Learning
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة-:
أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات )مشرف(
 ١أ.د  /نبيل عبد الواحد اسماعيل
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )داخلى(
 ٢أ.د /.حسام الدين حسين أحمد
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
 ٣أ.د /.السيد محمود الربيعى
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة المنصورة )خارجى(
 ٤أ.د /.محمد عبدالعظيم محمد
 -٨بخصوص الطلب المقدم من لجنة اﻹشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة /آيه محمد جمال محمد -
المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع-:
"تصحيح عدم اﻹنتظام فى لقطات صور اﻷشعة تحت الحمراء المتتابعة"
”“Non-Uniformity Correction in Infrared Image Sequences
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة-:
أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات )مشرف(
 ١أ.د  /نبيل عبد الواحد اسماعيل
 ٢أ.د /.محمد محمد عبدالسﻼم نصار أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )داخلى(
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة الزقازيق )خارجى(
 ٣أ.د /.محمد شرف اسماعيل سيد
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
 ٤د /عادل شاكر الفيشاوى
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جامعة اﳌنوفية
لية ال ندسة اﻻلك ونية بمنوف
قسم ندسة اﻹلك ونيات واﻹتصاﻻت الك ر ية
 -٩بخصوص الطلب المقدم من لجنة اﻹشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة /نهاد طه حجاج محمد
عزت  -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع-:
"تحليل صور القرنية"
”“Analysis of Corneal Images
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة-:
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )داخلى(
 ١أ.د /.ابراهيم محمد الدكانى
أستاذ متفرغ بكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة المنوفية )خارجى(
 ٢أ.د /.محيى محمد هدهود
أستاذ متفرغ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية )مشرف(
 ٣د /عادل شاكر الفيشاوى
أستاذ مساعد بقسم هندسة اﻻلكترونيات الصناعية والتحكم )مشرف(
 ٤د /غادة محمد عبد الستار البنبى
 -١٠بخصوص الطلب المقدم من المهندس /أمير عزت الرفاعى – المسجل لدرجة الماجستير بالقسم بشـأن طلب
الموافقة على تسجيل اﻷبحاث الخاصة بسيادته.
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجيل اﻷبحاث الخاصة بسيادته علما ً بأن عناوين اﻷبحاث باللغة العربية
مطابقة لعناوين اﻷبحاث باللغة اﻹنجليزية.
 -١١بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور /وليد فؤاد جابر الشافعى – المدرس بالقسم بشـأن طلب الموافقة
على تسجيل اﻷبحاث الخاصة بسيادته.
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجيل اﻷبحاث الخاصة بسيادته علما ً بأن عناوين اﻷبحاث باللغة العربية
مطابقة لعناوين اﻷبحاث باللغة اﻹنجليزية.
 -١٢بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور /محمد السيد الوكيل – المدرس بالقسم بشـأن طلب الموافقة على
تسجيل اﻷبحاث الخاصة بسيادته.
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجيل اﻷبحاث الخاصة بسيادته علما ً بأن عناوين اﻷبحاث باللغة العربية
مطابقة لعناوين اﻷبحاث باللغة اﻹنجليزية.
 -١٣بخص وص كت اب الس يد اﻷس تاذ ال دكتور /وكي ل الكلي ة للدراس ات العلي ا والبح وث بش أن طل ـب الموافق ة عل ى
التسجيل للمهندسة /هايدى أحمد على الضوى -لدرجة دكتور الفلسفة فى العلوم الهندسية٠
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع-:
"اطار عام كفء لتطبيقات تأمين انترنت اﻷشياء يعتمد على البصمات"
""Efficient Biometric Security framework for Internet of Things Applications
تحت إشراف السادة-:
الوظيفة
اﻻسم
م
أستاذ بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية
 ١أ.د /.فتحى السيد عبد السميع
 ٢د/.غادة محمد عبدالستار البنبى أستاذ مساعد بقسم هندسة اﻻلكترونيات الصناعية والتحكم
 ٣د /.عز الدين جاب الرب حمدان مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
مدرس بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية
 ٤د /.وليد فؤاد جابر الشافعى
 -١٤بخصوص كتاب السيد اﻷستاذ الدكتور /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن إنتهاء المدة القانونية
الخاصة بطﻼب الدراسات العليا المسجلين لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية حيث أن مدة الدراسة ﻻ تزيد عن
أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك والتى تنتهى فى  ٢٠٢٠/٩/٣٠ولم يحصلوا على درجة
الماجستير حتى اﻵن وعددهم ) (٣٤طالب أولهم المهندسة /شيماء السيد عبدالعزيز حسن  -وأخرهم المهندس /باسم
عادل عبدالفتاح الغراب.
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جامعة اﳌنوفية
لية ال ندسة اﻻلك ونية بمنوف
قسم ندسة اﻹلك ونيات واﻹتصاﻻت الك ر ية
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجيل لمدة عام إضافى لكل طالب وذلك بنـاء على طلب السادة
المشرفين وبيان هؤﻻء الطﻼب كالتالى-:
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤

اسم الطالب
شيماء السيد عبدالعزيز حسن
محمد السيد منير عبد ﷲ الهندى
أحمد كمال مصطفى مسرجة
منى كريم شفيق عبد الملك
ياسمين عادل حسين زايد
محمد عصام عبد العزيز
نانسى عبد العظيم حسن عرفة
محمود محمد محمود خليفة
عبد الغنى السيد عبد الغنى ناصف
عبدالحميد محمد عبد الحميد الشليبى
محمد ربيع على عبد الرؤوف
محمد على محمود عامر
أحمد سامى محمود على
نيفين حامد عزت حسن
ايمان محمد عبد الحميد عمران
يوسف فاروق عفيفى محمد سﻼم
أحمد بحر محمد احمد
أحمد حسين مصطفى أبوشيته
محمد شاهين صقر
نيفين اسحق عدلى فوزى
مروة محمد عبد الحميد عبد البارى
اسماء محمد ابراهيم غازى
اسماء عادل مرزوق بﻼبل
نورهان محمد اشرف محمد الدفراوى
عليا احمد احمد النعا
أميرة صﻼح الدين عبد اللطيف رجب
هبة محمد احمد محمد الدسوقى
محمد زكريا محمد عطية
رضا احمد حافظ بدير
دعاء حلمى بيومى أبومعبد
سامية عبد العزيز منصور عبد ﷲ
شادى ممدوح عبد الرحيم ابراهيم
وليد عطية محمد بديوى
باسم عادل عبد الفتاح الغراب

دورة القيد
أكتوبر٢٠١٦م
أكتوبر٢٠١٦م
أكتوبر٢٠١٦م
أكتوبر٢٠١٦م
أكتوبر٢٠١٦م
أكتوبر٢٠١٦م
أكتوبر٢٠١٦م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر٢٠١٥م
أكتوبر ٢٠١٤م
أكتوبر ٢٠١٤م
أكتوبر ٢٠١٤م
أكتوبر ٢٠١٤م
أكتوبر ٢٠١٤م
أكتوبر ٢٠١٤م
أكتوبر ٢٠١٤م
أكتوبر ٢٠١٤م
أكتوبر ٢٠١٤م
أكتوبر ٢٠١٤م
أكتوبر ٢٠١٤م

مدة المد
عام أول
عام أول
عام أول
عام أول
عام أول
عام أول
عام أول
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛانى
عام ﺛالث
عام ﺛالث
عام ﺛالث
عام ﺛالث
عام ﺛالث
عام ﺛالث
عام ﺛالث
عام ﺛالث
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جامعة اﳌنوفية
لية ال ندسة اﻻلك ونية بمنوف
قسم ندسة اﻹلك ونيات واﻹتصاﻻت الك ر ية
 -١٥بخصوص كتاب السيد اﻷستاذ الدكتور /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن إلغاء التسجيل للمهندسة/
سامية محمد عبد السﻼم الحاجة  -المسجلة لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية وذلك ﻹنتهاء المدة القانونية
للتسجيل حيث أن مدة الدراسة ﻻ تزيد عن أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك والتى تنتهى فى
 ٢٠٢٠/٩/٣٠ولم تحصل على درجة الماجستير حتى اﻵن.
القرار :يوصي مجلس القسم بالموافقة عل ي إلغ اء التس جيل بن اء عل ى طل ب الس ادة المش رفين وذل ك ﻻنقطاعه ا ع ن
استكمال الدراسة منذ التسجيل.
 -١٦بخصوص كتاب السيد اﻷستاذ الدكتور /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلب الموافقة على إيقاف
قيد المهندس /رامى محمد عمر خطاب  -والمسجل لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية وذلك نظرا ً لظروف مرض
زوجته٠
القرار :يوصي مجلس القسم بالموافقة علي إيقاف القيد طبقا ً للوائح والقواعد المعمول بها.
 -١٧بخصوص كتاب السيد اﻷستاذ الدكتور /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن ما ورد من إدارة الدراسات
العليا بالجامعة بشأن موافاتهم بمقترح تنظيمى لكيفية إسناد مهام اﻹشراف على الرسائل العلمية )ماجستير-
دكتوراه( على السادة أعضاء هيئة التدريس داخل القسم بشكل دورى ومنتظم٠
القرار -:يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة برئاسة السيد أ.د /.رئيس مجلس القسم – لعمل مقترح وعرضه على
مجلس القسم.

خامسا :عﻼقات ثقافية-:

 -١بخصوص كتاب السيد اﻷستاذ الدكتور /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن ما ورد للجامعـة من اﻹدارة
العامة للبعثات والمرفق به الطلب المقدم من المهندس /محمود أحمد محمد حسب النبى ..المدرس المساعد بالقسم
وعضو اﻷجازة الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا البريطانية ) (UBCبكندا والذى يلتمس
فيه الموافقة على تجديد اﻹجازة الدراسية لمدة )عام ﺛانى( بمرتب يصرف بالداخل إعتبارا ً مـن ٢٠٢٠/٩/٥م وحتى
٢٠٢١/٩/٤م وذلك ﻹستكمال دراسته على المنحة المقدمة من الجامعة الكندية.
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة على تجديد اﻹجازة الدراسية لمدة )عام ﺛان( بمرتب يصرف بالداخل إعتبارا ً
مـن ٢٠٢٠/٩/٥م وحتى ٢٠٢١/٩/٤م وذلك ﻹستكمال دراسته على المنحة المقدمة من الجامعة الكندية.

ً
سادسا:موضوعات عامة-:

 -١بخصوص الطلب المقدم من السيد اﻷستاذ الدكتور /حسام الدين حسين أحمد  -اﻷستاذ المتفرغ بالقسم بشأن إعادة
توزيع المواد اﻻختيارية لطﻼب الفرقة الثالثة بالقسم٠
القرار :يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة برئاسة السيد أ.د /.فتحى السيد عبد السميع – لتوزيع الطﻼب على
مقررات المواد اﻻختيارية لطﻼب الفرقتين الثالثة والرابعة.
 -٢بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور /عبد العزيز السيد محمد الفقى  ..المدرس بالقسم بش أن الموافق ة عل ى
منح سيادته إجازة خاصة بدون مرتب لم دة )ع ام راب ع( لمرافق ة زوجت ه والت ى تق وم بدراس ة ال دكتوراه عل ى منح ة
مقدمة من الحكومة اليابانية.
القرار :يوصى مجلس القسم بالموافقة.
 -٣بخصوص تشكيل بعض اللجان داخل القسم.
 لجنة المختبرات. لجنة اﻹشراف على سيمينارات القسم. لجنة توزيع مقررات الدراسات العليا ومشاريع التخرج. لجنة العﻼقات الثقافية. لجنة اﻹعﻼم.Head of Department of Electronics & Electrical Communications Engineering office
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جامعة اﳌنوفية
لية ال ندسة اﻻلك ونية بمنوف
قسم ندسة اﻹلك ونيات واﻹتصاﻻت الك ر ية
القرار :قرر مجلس القسم تشكيل اللجان بالقسم كالتالى:
 لجنة المختبرات:تشكل اللجنة من السادة:
 ١أ.د /.محمد محمد عبد السﻼم نصار
 ٢د /.جابر السيد اﻷبيض
 ٣د /.أمير صﻼح الصفراوى
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا ً

رئيسـا ً
عضوا ً
عضوا ً

 لجنة اﻹشراف على سيمينارات القسم:تشكل اللجنة من السادة:
١
٢
٣

أ.د /.أسامه فوزى زهران
أ.د /.فتحى السيد عبد السميع
د /.محمد ريحان المليجى
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا ً

رئيسـا ً
عضوا ً
عضوا ً

 لجنة توزيع مقررات الدراسات العليا ومشاريع التخرج:تشكل اللجنة من السادة:
١
٢
٣

أ.د /.فتحى السيد عبد السميع
أ.د /.أسامه فوزى زهران
د /.سعيد محمد عبد العاطى
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا ً

رئيسـا ً
عضوا ً
عضوا ً

 لجنة العﻼقات الثقافية:تشكل اللجنة من السادة:
١
٢
٣

أ.د /.أسامه فوزى زهران
أ.د /.فتحى السيد عبد السميع
أ.د /.منى محمد صبرى شقير
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا ً

رئيسـا ً
عضوا ً
عضوا ً

 لجنة اﻹعﻼم:تشكل اللجنة من السادة:
١
٢

د /.محمد السيد الوكيل
د /.منى مجدى محمود بدوى
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا ً

رئيسـا ً
عضوا ً

ولما لم يستجد من أعمال فقد أنهيت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا ً
أمين المجلس
د /أحمد نبيه زكى راشد

رئيس مجلس القسم
أ.د /.أسامه فوزى زهران
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