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اف  للظروف م 2020/ 10 /11 قإنه  يوم األحد املو

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

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

ا ثانيةال ةلسام ــمجلس القسإجتماع  دُعِق   ادية عشرة بقاعة اإلجتماعات  2021 – 2020م للعام ا م  تمام الساعة ا

س صصة لإلجتماع باإلضافة إ إستخدام جروب القسم ع تطبيق الوا عذر حضوره لإلجتماع. حيث اا االجتماع  دقِ عُ ب ملن 

س مجلس القسم) و  ران (رئ ل من السبرئاسة السيد األستاذ الدكتور/ أسامة فوزى ز ة   ادة:ـعضو

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمع الدكتور/ األستاذ السـيد 1
  أستاذ  / مني محمد صبري شقير ةالدكتور ةالسيد األستاذ  2
  أستاذ متفرغ  إبراهيم محمد الدكانى الدكتور/ األستاذ السـيد 3
 أستاذ متفرغ  وض هللاكمال حسن ع السيد األستاذ الدكتور/  4
  أستاذ متفرغ  محمد محمد عبدالسالم نصـارالسيد األستاذ الدكتور /  5
 أستاذ متفرغ  حمدأحسام الدين حسين السيد األستاذ الدكتور /   6
 أستاذ متفرغ  ه/ طه السيد طالسيد األستاذ الدكتور  7
 متفرغ أستاذ  / السيد محمود الربيعىالسيد األستاذ الدكتور  8
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ على حسن على مصطفى  9
 أستاذ متفرغ زملدكتور/ عاطف السيد أبوالعالسيد األستاذ ا  10
 أستاذ متفرغ  وضمعوض إبراهيم معالسيد األستاذ الدكتور/   11
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمود  12
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب تاذ الدكتور/السيد األس  13
 أستاذ متفرغ  السيــــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود دياب  14
 أستاذ متفرغ  عبدالعزيز طه كامل شلبىالسيــــــــــــد الدكتور/   15
 أستاذ متفرغ  ــــد الدكتور/ محمد محمد السعيد الحلوانىـالسيــــــ 16
 أستاذ متفرغ  أحمد ابراهيم محمد بهنسى /ـــد الدكتورـــــالسيـــ  17
  أستاذ متفرغ  اوىعادل شاكر الفيشــد الدكتور/ ـالسيــــــــ  18
  أستاذ متفرغ  عبد الفتاح عبد الغنى سعد ـد الدكتور/ـالسيـــــــــ  19
  أستاذ متفرغ  عبدالمجيد عبدالحكيم شرشـر ـد الدكتور/ـالسيـــــــــ  20
 أستاذ متفرغ  محمد عبد الرحمن زين الدين د الدكتور/ـلسيــــــــــا  21
 أستاذ متفرغ  محاسن كمال حسين /ةالدكتور ةالسيــــــــد  22
  أستاذ مساعد  سعيد محمد عبد العاطى /ــــد الدكتورـالسيــــــ  23
  أستاذ مساعد  دأحمد نبيه زكى راش/ ـــــد الدكتورالسيــــــ  24
 أستاذ مساعد  طهند عبد العظيم مله ة/الدكتورة دــــالسيــــ  25
 أستاذ مساعد  محمد صالح طبــور /السيـــــــــــد الدكتور  26
 مدرس  إيمان أحمد عطية سلطان /الدكتور السيـــــــــــد  27
  مدرس  محمد السيد محمد الوكيل/ الدكتور السيـــــــــــد  28
  مدرس  عبد العزيز عبد الرحمن  أحمدالسيــــــــــد الدكتور/   29

  

  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة

ونيات واإلس مجلإجتماع  محضر ندسة اإللك يةقسم  ر   تصاالت الك

لسة ام  )الثانية( ا   م 2021 – 2020للعام ا
افق يوم املنعقدة   م2020 / 10 /11األحد املو
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وقد ودعاء إلى هللا بالتوفيق  "بسم هللا الرحمن الرحيم"جتماع بذكر اإلالقسم  مجلساألستاذ الدكتور/ رئيس  بدأ السيد
الدكتورة/ هند عبد العظيم ملهط ..  ةلسيدلتهنئة اله يتوجالقسم الحديث ب األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس السيدإستهل 

ثم توجه  –جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة بمناسية حصولها على 
ثم توجه بالتهنئة  –بالتهنئة إلى السيد األستاذ الدكتور/ سعيد محمد عبد العاطى .. لحصوله على اللقب العلمى أستاذ 

شرع سيادته النظر فى ثم  -مساعد كتور/ محمد ريحان المليجى .. لحصوله على اللقب العلمى أستاذ إلى السيد الد
  على النحو التالي: جدول األعمال

 
ً
  -: املصادقـــــــات :أوال

 م.13/9/2020قالمنعقدة يوم األحد الموافـاألولى  م الجلسةــجتماع مجلس القسإ رمحض -1
  م.13/9/2020المنعقدة يوم األحد الموافق  األولى مجلس القسم الجلسة ماعإجتالتصديق على محضر  القرار:

س مجلس القسمإضافة إ ثانيا :   ضات املمنوحة للسيد األستاذ الدكتور/ رئ   :التفو
تشكيل اللجنة الثالثية لفحص فوض السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم فى على تمجلس القسم وافق  :القرار

  .المقدمة من السادة أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم دكتوراهرسائل ال

 لثثا
ً
ض: ا افقات بالتفو   -: مو

ل  -1 و الفض م بشأن –بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ أحمد أحمد أب رغ بالقس ب األستاذ المتف  طل
ة ي الموافق ال عل ل ب ى تعم ه الت ة زوجت ام لمرافق دة ع ب لم دون مرت ازة ب ة إج دريب منح يم والت وطنى للتعل مركز ال

  م.31/8/2021م وحتى 1/9/2020من  اعتباراً سعودية (عام ثانى عشر) واالتصاالت  بالمملكة العربية ال
  .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:

وىأحمد الدكتور/أحمد عصام السيد بخصوص الطلب المقدم من  - 2 رة  نب درس ب -م ب قسم الالم ة المبشأن طل وافق
ث)  علي منحه إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام ام ثال دا (ع اراً لمرافقة زوجته التى تعمل بكن ن  اعتب م 1/9/2020م

  م.31/8/2021وحتى 
  .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:

ع  را
ً
   -: دراسات عليـــــــا:ا

تير  -1 ى رسالة الماجس ـة ببخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف عل امرالطالب/الخاص ود ع ى محم د عل  - محم
  وافقة على تغيير عنوان الرسالة:بشأن الم

  :من
  تشكيل األشعة بإستخدام هوائيات كبيرة الحجم مكتظة العناصر لشبكات الجيل الخامس الخلوية""

“Beamforming via Large and Dense Antenna Arrays for 5G Cellular Systems” 
  :لىإ

  "جودة الصور الرقمية نيتقييم وتحس"
"Quality Assessment and Enhancement of Digital Images" 

  .تعديال جوهرياعتبار التعديل إمع  لموافقة على تعديل عنوان الرسالةبا يوصي مجلس القسم القرار:
السنوية الخاصة  لتقاريربشأن ا ثاألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو ةالسيدكتاب  بخصوص -2

ً 85(وعددهم م 2019/2020بالطالب المسجلين لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية للعام الجامعى  أولهم  ) طالبا
  / علياء أحمد أحمد النعا .. وأخرهم المهندسة/ أمانى فتح هللا عبدالعزيز الدعوشى.ةالمهندس
  ير.على ما جاء بالتقارلموافقة با يوصي مجلس القسم القرار:
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بشأن إنتهاء المدة القانونية  األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ةبخصوص كتاب السيد -3
الخاصة بطالب الدراسات العليا المسجلين لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية حيث أن مدة الدراسة ال تزيد عن 

ولم يحصلوا على درجة  30/9/2020ذلك والتى تنتهى فى أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة ل
 وأخرهم المهندس/ -آالء محمد على ابراهيم األشقر  ) طالب أولهم المهندسة/13الماجستير حتى اآلن وعددهم (

  محمد محمود عطية العباسى.
بنـاء على طلب السادة يوصى مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجيل لمدة عام إضافى لكل طالب وذلك  القرار:
  فين وبيان هؤالء الطالب كالتالى:المشر

  مدة المد  دورة القيد  اسم الطالب  م
  رابع  م2013دورة أكتوبر   آالء محمد على ابراهيم األشقر  1
  ثالث  م2012دورة أكتوبر   مصطفى  حسن أسامة احمد توفيق  2
  رابع  م2013دورة أكتوبر   راندا صابر احمد حماد  3
  رابع  م2008دورة أكتوبر   محمد فؤاد صادقنيفين   4
  رابع  م2013دورة أكتوبر   ايه محمد جمال محمد  5
  ثانى  م2013دورة أكتوبر   اية احمد بسيونى الشريف  6
  سادس  م2011دورة أكتوبر   احمد بسيونى محمد القطب الشربينى  7
  رابع  م2013دورة أكتوبر   وليد فوزى زكى على   8
  اول  م2016دورة أكتوبر   ابراهيم حسين محمد حسين حسن  9

  رابع  م2013دورة أكتوبر   طارق عابد محمد سليمان  10
  رابع  م2013دورة أكتوبر   سامى سعيد يوسف البحيرى  11
  خامس  م2004دورة أكتوبر   يحيى زكريا مصطفى السيد حاتم   12
  رابع  م2013دورة أكتوبر   محمد محمود عطية العباسى  13

المدرس بالقسم بشـأن طلب الموافقة على  –محمد جالل المشد  قدم من السيد الدكتور/بخصوص الطلب الم -4
  ه.تسجيل األبحاث الخاصة بسيادت

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

الدكتوراه بالقسم بشـأن  المسجل لدرجة – بخصوص الطلب المقدم من السيد المهندس/ خالد رمضان محمد على -5
  الموافقة على تسجيل البحث الخاص بسيادته.

ة قسم المجلس يوصى  القرار: ة العربي ث باللغ وان البح أن عن اً ب يادته علم ث الخاص بس جيل البح بالموافقة على تس
  .ث باللغة اإلنجليزيةمطابق لعنوان البح

الماجستير بالقسم بشـأن  المسجل لدرجة –بخصوص الطلب المقدم من السيد المهندسة/ فاطمة محمد على خالف  -6
  الموافقة على تسجيل البحث الخاص بسيادتها.

ة اقسم المجلس يوصى  القرار: ث باللغ وان البح أن عن اً ب ة بالموافقة على تسجيل البحث الخاص بسيادتها علم لعربي
  .مطابق لعنوان البحث باللغة اإلنجليزية

ر  -7 ـة والتقري بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  التقاريــر الفردي
دير لالجماعى  د حافظ ب ن -مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ رضا أحم ك بشأن م  حالمسجلة بالقسم وذل

  درجة لسيادتها فى موضوع:ال
  تصاالت النانوية في شبكات النانو""النمذجة والتحقيق ألداء اإل
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"Modeling and Investigation of Nano Communications Performance in 
Nanonetworks" 

ى القرار: م  بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوص س القس مجل
   دسية مع خالص التهنئة.الماجستير فى العلوم الهن ـةدرج -ة/ رضا أحمد حافظ بدير بالموافقة على منح المهندس

ر  -8 ـة والتقري بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  التقاريــر الفردي
دكتوراه ا ة رسالة ال ى الجماعى لمناقش د راض عيد محم د س ماء أحم ة/ أس ة بالمهندس ك  -لخاص المسجلة بالقسم وذل

  بشأن منح الدرجة لسيادتها فى موضوع:

  "بروتوكوالت مقترحة للتوجيه فى اإلتصال من آلة إلى آلة فى شبكات اإلستشعار الالسلكية"

"Proposed Routing Protocols in M2M for WSN"  

ىبعد اإلطالع على التقا القرار: م  رير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوص س القس مجل
ى ةبالموافقة على منح المهندس د راض عيد محم د س ماء أحم فه ـةدرج -/ أس وراه الفلس وم الهن دكت ى العل ع ف ية م دس

   خالص التهنئة.
ة بال -9 راف الخاص ة االش ن لجن دم م ب المق وص الطل دسبخص احمهن طفى مفت ى  / مص ة  –عل جل لدرج المس

  والمتابعة مع لجنة االشراف.الطالب لتواصل  وذلك نظراً  التسجيل إلغاءالماجستير بالقسم بشأن الموافقة على إلغاء 
م المجلس يوصى  القرار: ى قس ة عل اء بالموافق اء التسجيلإلغ ة  إلغ ع لجن ة م ب والمتابع راً لتواصل الطال ك نظ وذل

  االشراف.
ب الم -10 دس/بخصوص الطل ة االشراف الخاصة بالمهن دم من لجن ا  ق ديع البن د الب د هللا عب رف عب المسجل  –أش

ة  إلغاء التسجيللدرجة الماجستير بالقسم بشأن الموافقة على إلغاء  ع لجن ة م ب والمتابع راً لتواصل الطال ك نظ وذل
  االشراف.

م المجلس يوصى  القرار: ى قس ة عل اء بالموافق اء التسجيلإلغ ر إلغ ك نظ ة وذل ع لجن ة م ب والمتابع اً لتواصل الطال
  االشراف.

األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلــب الموافقة على إلغاء  ةبخصوص كتاب السيد -11
المسجل لدرجة دكتور الفلسفة فى المدرس المساعد بالقسم و –قيد المهندس/ عبدالوهاب فوزى محمد سليمان 

م وذلك نظرا لحصوله على إجازة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه على 2017سية دورة أكتوبر العلوم الهند
  المنحة الشخصية المقدمة من هيئة العلوم والتكنولوجيا والبحوث بسنغافورة.

ً لموافقة با يوصي مجلس القسم القرار:   للوائح والقواعد المعمول بها. علي إلغاء القيد طبقا
د األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  ةالسيد بخصوص كتاب - 12 اء القي للطالب طلب إلغ

م ولم يتقدموا 30/9/2020لهم فى  نتهاء المـدة القانونيةوالتالى أسمائهم نظراً إلالمقيدين لدرجة الماجستير بالقسم 
  لتسجيـل خطة البحث حتى تاريخه وهم:

  دورة القيد  األسم  م
  م2016  اب صالح محمد الحلبىرب  1
  م2016  رضوى محمد الجنادى  2
  م2016  مى ربيع صابر  3
 م2016  سارة سمير توفيق  4
  م2016  سمر محمد الفقى  5
 م2014  محمد محسن سعيد عطا هللا  6

  قواعد المعمول بها.يوصى مجلس القسم بالموافقة على إلغاء القيد طبقا للوائح وال القرار:
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وص  -13 اببخص يدا كت ى  ةلس ة عل ـب الموافق أن طل وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي تاذ ال األس
  0لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية - التسجيل للمهندس/ أنس صابر حلمى زين الدين

  - يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:
  "الذكاء االصطناعيباستخدام  منياً لشبكات الجيل الخامستحسين مصفوفات الهوائيات المعدلة ز" 

"Optimization of 5G Time-modulated Antenna Arrays Using Artificial Intelligence"  
  -تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  د./ هند عبد العظيم ملهط   1
  مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  د./ محمد ريحان المليجى  2

وص  - 14 اب بخص يدكت ة ةالس ل الكلي دكتور/ وكي تاذ ال أن ط األس وث بش ا والبح ات العلي ى لللدراس ة عل ـب الموافق
  0لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية - عبير عبد الحليم محمد أيوبالتسجيل للمهندسة/ 

  - يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  قرار:ال
  "تحسين جودة الفيديو بإستخدام تقنيات إزالة الضبابية" 

"Video Quality Enhancement Using Dehazing Techniques"  
  -تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  ات واالتصاالت الكهربيةأستاذ بقسم هندسة االلكتروني  أ.د./ فتحى السيد عبد السميع  1
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  أ.د./ أسامه فوزى زهران  2
  مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  د./ إيمان أحمد سلطان  3

وص  - 15 اب بخص يدكت أن طل ةالس وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي تاذ ال ى األس ة عل ـب الموافق
  -لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية فى موضوع: -التسجيل للمهندسة/ آيه صبرى يونس عيد 

  "تحسين أداء خوارزميات التشفير البصرى" 

"Performance Enhancement of Optical Cryptography Algorithms"  

  - يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:

  "تحسين أداء خوارزميات التشفير البصرى"

"Performance Enhancement of Optical Cryptography Algorithms"  

  -تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  أ.د./ فتحى السيد عبد السميع  1
  قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةبمساعد أستاذ   حمد نبيه زكى راشدد./ أ  2
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةمساعد أستاذ   محمد صالح طبورد./   3

وص  - 16 اب بخص يدكت ى  ةالس ة عل ـب الموافق أن طل وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي تاذ ال األس
  -لدرجة دكتوراه الفلسفة فى  العلوم الهندسية فى موضوع: -صرالتسجيل للمهندسة/ مروة عفيفى على نا

  "تحسين تأمين نظم إتصاالت اإلشارات المسموعة" 

"Security Enhancement of Audio Communication Systems"  
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  - يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:

  ""تحسين تأمين نظم إتصاالت اإلشارات المسموعة
"Security Enhancement of Audio Communication 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  أ.د./ فتحى السيد عبد السميع  2
  قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةمتفرغ بأستاذ   عادل شاكر الفيشاوىد./   3
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةمدرس   وليد جابر الشافعىد./   4

بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ إسراء أحمد على  -17
  -للرسالة فـى موضوع: المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة - ىالرفاع

  "تحليل وتصميم هوائيات االستشعار القابلة للتشكيل "
"Analysis and Design of Reconfigurable Sensing Antennas"  

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

  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  / صابر حلمي زين الدينأ. د أ.د./  1
  (خارجى) جامعة حلوان –كلية الهندسة ب أستاذ  قرنى رجب محمودأ.د./   2
  (داخلى) ةأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربي  د/ أحمد إبراهيم بهنسى  3
  (مشرف) أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  د/ هند عبد العظيم محمد ملهط  4

 محمود أحمد نصر كمال /رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على  -18
  -الة فـى موضوع:المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرس -

  ""التطبيق الكفء للمرشحات التكيفية باستخدام الرياضيات الرباعية فى تطبيقات التأمين
"Efficient Implementation of Adaptive Filter Using Quaternion Mathematics for 

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

  ة (داخلى)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  معوض إبراهيم معوضأ.د./   1
  الفيزيقا والرياضيات الهندسية (مشرف)بقسم تفرغ أستاذ م  إيميل صبحى شكر هللا/ .دأ.  3
  عين شمس (خارجى) جامعة –أستاذ متفرغ بكلية الهندسة   أ.د./ وجدى رفعت أمين  2
  (مشرف) أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  سعيد محمد عبد العاطىد/   4

 - على إبراهيم أحمد صيام بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس/ -19
  -شة للرسالة فـى موضوع:المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناق

 "المراقبة اآلمنة للصحة بإستخدام إنترنت األشياء والحوسبة السحابية"
"Secure Health Monitoring Using Internet of Things and Cloud Computing" 

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

  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  طف السيد أبو العزمأ.د./ عا  1
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)  أ.د./ منى محمد صبرى شقير  2
  أستاذ بالجامعة المصرية اليابانية (خارجى)  أ.د./ مها محمد الصبروتى  3
  (مشرف) اإللكترونيات الصناعية والتحكمأستاذ مساعد بقسم هندسة   الستار البنبىغادة محمد عبد د/   4
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بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة/ ناهد توفيق حامد عبد  -20
  -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: - الحفيظ

 "ج الصور الطبية متعددة األنماط التصويريةدم"
"Multimodality Medical Image Fusion" 

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

  (داخلى) ةأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربي  طه السيد طهأ.د./   1
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  معوض إبراهيم معوضأ.د./   2
  جامعة حلوان (خارجى) –كلية الهندسة بأستاذ   أحمد فرج صديقأ.د./   3
  بمعهد بحوث اإللكترونيات (مشرف)أستاذ   محمود عبدالمنعم فخر الدينأ.د./   4

ف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ أحمد حسين مصطفى بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشرا -21
  -المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: - محمد أبو شتيه

   "" تحسين تأمين المعلومات لالتصال من هاتف خلوي الي اخر
Security Enhancement for Device–to-Device Communication"" 

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

  جامعة طنطا (خارجى) –كلية الهندسة بأستاذ متفرغ   محمد السعيد نصرأ.د./   1
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  أ.د./ السيد محمود الربيعى  2
  (داخلى) ةبقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيمتفرغ أستاذ   ل شاكر الفيشاوىد/ عاد  3

امى  من  بخصوص الطلب المقدم - 22 ة/ ساره س السيد الدكتور/ سعيد محمد عبد العاطى .. المرشد األكاديمى للطالب
اير سليمان محمد  تير دورة ين دى ماجس دة بتمهي ة عل 2020.. والمقي ادة (بشأن الموافق تبدال م انو ى اس ورات الن بل

ها وئية وخصائص ادة (الض نيعها) بم رق تص انو وط ات الن ائط وتركيب امعى نب ام الج الى للع ى الح ل الدراس ) للفص
2020/2021.  

رار: ى الق م  يوص س القس ة مجل تبدال بالموافق ى إس ةالعل امى طالب اره س د / س ليمان محم دى س دة بتمهي .. والمقي
اير  تير دورة ين رر (ل 2020ماجس هامق وئية وخصائص انو الض ورات الن ادة (بل رق ) بم انو وط ات الن ائط وتركيب نب

  .2020/2021) للفصل الدراسى الحالى للعام الجامعى تصنيعها

ورا .. المرشد األكاديمى للطالبة/  فتحى السيد عبد السميعالسيد االستاذ الدكتور/  من  بخصوص الطلب المقدم - 23 ن
اير  ليسمحمد عبد العليم اله تير دورة ين دى ماجس ادة ( 2020.. والمقيدة بتمهي تبدال م ى اس ة عل م بشأن الموافق نظ

ة ى الحديث ديل الرقم ادة (التع ة) بم ريات المتقدم م والبص ات الك امعى إلكتروني ام الج الى للع ى الح ل الدراس ) للفص
2020/2021.  

م  يوصى القرار: ة مجلس القس تبدال بالموافق ى إس ةالعل ورا/ طالب يس ن يم الهل د العل د عب دى  محم دة بتمهي .. والمقي
اير  تير دورة ين رر ( 2020ماجس ةلمق ى الحديث ديل الرقم م التع ادة (نظ ة) بم ريات المتقدم م والبص ات الك ) إلكتروني

  .2020/2021للفصل الدراسى الحالى للعام الجامعى 

دم - 24 ن بخصوص الطلب المق دكتور/  م يد االستاذ ال دالس يد عب ى الس ميع فتح ررات ..  الس ع مق ة توزي يس لجن رئ
ك  بشأن عمل التعديالت التالية على خطة الدراسات العليا بالقسم م وذل ا بالقس ىالدراسات العلي ل الدراس الى  للفص الح

  :2020/2021للعام الجامعى 

قير  –إشتراك الدكتور / أحمد عبد العزيز عبد الحمن محمد   )1( برى ش د ص ى محم دكتور/ من ى  -مع األستاذ ال ف
دى  طالبل تحركات)م(إتصاالت ال تىتدريس ماد ة تمهي ة) لطلب م اإلتصاالت المتقدم دبلوم السنة األولى و(نظ
 ماجستير.
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اطى   )2( د الع د عب عيد محم دكتور / س تراك ال ار  –إش الم نص د الس د عب د محم دكتور/ محم تاذ ال ع األس ى  -م ف
لكية) ل بات الالس بكات الحاس ادتى (ش دريس م البت دى ما ط تير و(تمهي ل أداء جس بات تحلي بكات الحاس ش

 تمهيدى دكتوراه. طالبالالسلكية) ل

اطى  –إشتراك األستاذ الدكتور / إبراهيم محمد الدكانى   )3( د الع د عب ادة  -مع الدكتور/ سعيد محم دريس م ى ت ف
  تمهيدى ماجستير. طالب(نبائط وتركيبات النانو وطرق تصنيعها) ل

  عمل التعديالت المقترحة.على ة بالموافقمجلس القسم  يوصى القرار:
يد - 25 اب الس وص كت أن  ةبخص وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي تاذ ال ات األس ب التخصص طل

  المسموح لطالب الدراسات العليا بالتسجيل بها.
رار: ى الق م  يوص س القس ا باإلمجل ات العلي ات الدراس ع تخصص تح جمي ى ف م ف ج القس ى نه تمرار عل ودة الموس ج

  وهى كالتالى: الدراسات العليا للتسجيل بها طالبات التى إستحدثها القسم أمام بالالئحة باإلضافة إلى التخصص

 هندسة االتصاالت.  
 هندسة الهوائيات والموجات المتناهية القصر.  
 هندسة االلكترونيات الدقيقة.  
 الهندسة اإلذاعية والصوتيات.  
 تكنولوجيا النانو. 
  والصور الرقميةمعالجة اإلشارات. 
 هندسة النانو وتطبيقاتها فى االتصاالت. 
 .االلكترونيات الرقمية وتطبيقاتها 
 .أمن الشبكات 
 .تصميم الدوائر المتكاملة 
 .هندسة الكترونيات الميكروموجات 
 .الصوتيات وتطبيقاتها 
 .الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية 
 .نظرية المعلومات وتطبيقاتها 
 ة وتطبيقاتها فى االتصاالت.األنظمة الدفين 
  التعلم العميقالذكاء اإلصطناعى ونظم. 
  اتصاالت األلياف البصريةواإللكترونيات البصرية. 
 االستشعار عن بعد. 
 نبائط ودوائر الموصالت فائقة التوصيل. 
 الشبكات الالسلكية.  

ا والب ةبخصوص كتاب السيد -26 ة للدراسات العلي ل الكلي دكتور/ وكي احوث بشأن األستاذ ال ادة ب ىاإلف ة عل  لموافق
مبقبول قيد الطالب الجدد  وبر دورة ب الدراسات العليا بالقس امعى  2020أكت ام الج ة  م2020/2021للع ادة بنتيج واإلف

  إمتحان القبول وبيانهم كالتالى:
  ) طالب وهو:1وعددهم ( أوال: طالب مقيدون بدبلوم الدراسات العليا

  .الحكيم محمد زغلول ماجد فتحى عبدالمهندس / ) 1(
 ً   :) طالب وهم6وعددهم ( طالب مقيدون بتمهيدى ماجستير: ثانيا

  .أحمد عصام الدين محمد فايد/  ) المهندس1(
  .عبير سعد فتح هللا أحمد سالمانالمهندسة / ) 2(
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  .منى على محمد بربارالمهندسة / ) 3(
  .شيماء عبد الوهاب عبد العظيم محمدالمهندسة / ) 4(
  محمد علم الدين. سمر محمد الجيشى  ندسة /) المه5(
  خالد السيد سالم أحمد.باسم ) المهندس / 6(

  ) طالب وهم:7وعددهم (ثالثاً: طالب مقيدون بتمهيدى دكتوراه 
  .محمد خالد محمد العصار / ) المهندس1(
  .سمر فاخر برعى عبد العزيز المهندسة /) 2(
  .أبو العال رانيا عنتر الطيب المهندسة /) 3(
  .سارة سعيد عبد النور المهندسة /) 4(
  .إيمان محسن أحمد الجمال المهندسة /) 5(
  .عبد الرحمن أحمد محمد دسوقى) المهندسة / 6(
  .دعاء محمد زكى عزام) المهندسة / 7(

  قبول الطالب.  بالموافقة على يوصى مجلس القسم -:القرار

:موضوعات عامة:خامس
ً
   -ا

 أن الموافقةالمدرس المساعد بالقسم بش –منى مجدى محمود بدوى المهندسة/ بخصوص الطلب المقدم من  -1
 فى مجال فى العلوم الهندسية على درجة الدكتوراه لحصولها نظـراً بالقسم  فى وظيفة مدرس على تعيينها

  "الهوائيات والموجات متناهية القصر".
تحديد ل وإعداد تقرير اوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة ثالثية لفحص رسالة الدكتوراه الخاصة بسيادتهي  - القرار:

  -السادة:وذلك من  فى تخصص القسمهل هى 
  .عادل عبد المسيح صليب /.د.أ  )1
 أ.د./ أسامه فوزى زهران.  )2
  أحمد إبراهيم بهنسى./ د  )3

ألف جنيه لشراء  285ميد الكلية بشأن تخصيص مبلغ بخصوص الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ ع -2
  األجهزة العلمية لمعامل القسم.

تشكيل لجنة لتحديد تخصيص المبلغ المذكور لشراء أجهزة لمعمل دوائر إلكترونية مع بقسم المجلس يوصى  القرار:
  سادة:وتجهيز طلبات الشراء من الوالقيمة التقديرية ما سيتم شراؤه ووضع المواصفات الفنية 

ً     أ.د./ محمد محمد عبد السالم نصار) 1     رئيسا
  عضواً     د/ أحمد إبراهيم بهنسى.) 2  
  عضواً     .عادل شاكر الفيشاوى) د/ 3  

تدريس عضو هيئة  15طلب ترشيح بخصوص الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بشأن  -3
اإللكترونى وذلك للمرحلة األولى من تدريب جميع أعضاء هيئة ) عن التعلم On-lineوهيئة معاونة لحضور دورة (

  .التعلم اإللكترونى التدريس والهيئة المعاونة على منصة
ً من السادة أعضاء هيئة التدريس  15رشيح بتقسم المجلس يوصى  القرار: القائمين بالتدريس العاملين عضوا

  السادة: وهمة المعاونة بالفصل الدراسى األول وبمشاركة مجموعة من أعضاء الهيئ
  .د/ أحمد نبيه زكى راشد )1
 .د/ هند عبد العظيم محمد ملهط )2
   د/ محمد صالح فتح هللا طبور )3
  د/ إيمان أحمد عطيه سلطان )4
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  / محمد جالل السيد المشدد )5
  د/ محمد السيد محمد الوكيل )6
  د/ أمير صالح الصفراوى. )7
 د/ أحمد محمد بنيه دياب )8
 .د/ وليد فؤاد جابر الشافعى )9

 .حمد عبدالعزيز عبدالرحمن محمدد/ أ )10
 .د/ منى مجدى محمود بدوى )11
 .م/ وفاء أحمد محمود سليمان شلبى )12
 .م/ إيمان عبدالمجيد أبوحجازى )13
 .م / شيماء أمين قطب المعداوى )14
 .م / أسماء عامر قاسم أبو غازى )15

طلب بشأن ا والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العلياألستاذ الدكتور/  ةبخصوص الخطاب الوارد من السيد -4
ت القسم بخصوص الخدمات التى يمكن تقديمها لصالح المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا مقترحا

  .ومفقودى ومصابى العمليات الحربية واألمنية وأسرهم
% من المصروفات الدراسية للمستفيدين من الصندوق وذلك أثناء 10عمل تخفيض بقسم المجلس يوصى  القرار:

  ستهم بالقسم فى مرحلتى البكالويوس والدراسات العليا.درا
  

  سة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً.نهيت الجلأولما لم يستجد من أعمال فقد 

  رئيس مجلس القسم                                   أمين المجلس                                                             

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  


