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اف ءثالثايوم الإنه    للظروف م 5/1/2021 قاملو

ً
ستمرار ونظرا ا البالد و  ال تمر 

ً
ماية ل ا لقرارات الصادرة من مجلس الوزراء 

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

ام  امسةا ةلسام ــمجلس القسإجتماع  دُعِق   ادية عشرة بقاعة اإلجتماعات 2021 – 2020للعام 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  أسامهالدكتور/  األستاذبرئاسة السيد  ران (رئ ل من السادة:ـمجلس القسم) و فوزى ز ة   عضو

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمع الدكتور/ األستاذ السـيد 1
  أستاذ  / مني محمد صبري شقير ةالدكتور ةاألستاذالسيد   2
  أستاذ  سعيد محمد عبد العاطى /الدكتور األستاذ دالسي 3
  أستاذ متفرغ  إبراهيم محمد الدكانى الدكتور/ األستاذ لسـيدا  4
 أستاذ متفرغ  وض هللاكمال حسن عالدكتور/  األستاذالسيد   5
  أستاذ متفرغ  محمد محمد عبدالسالم نصـارالدكتور / األستاذالسيد   6
 أستاذ متفرغ  حمدأحسام الدين حسين الدكتور /  األستاذالسيد   7
 أستاذ متفرغ  ه/ طه السيد طكتورالد األستاذالسيد   8
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعىالدكتور األستاذالسيد   9
  أستاذ متفرغ  الدكتور/ على حسن على مصطفى األستاذالسيد   10
 أستاذ متفرغ زملدكتور/ عاطف السيد أبوالعا األستاذالسيد   11
 تفرغأستاذ م  وضمعوض إبراهيم معالدكتور/  األستاذالسيد   12
  أستاذ متفرغ  الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمود األستاذالسيد   13
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب الدكتور/ األستاذالسيد   14
 أستاذ متفرغ  السيــــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود دياب  15
 رغأستاذ متف  عبدالعزيز طه كامل شلبىالسيــــــــــــد الدكتور/  16
 أستاذ متفرغ  ــــد الدكتور/ محمد محمد السعيد الحلوانىـالسيــــــ  17
 أستاذ متفرغ  أحمد ابراهيم محمد بهنسى /ـــد الدكتورـالسيـــــــ  18
  أستاذ متفرغ  اوىعادل شاكر الفيشــد الدكتور/ ـالسيــــــــ  19
  اذ متفرغأست  عبد الفتاح عبد الغنى سعد ـد الدكتور/ـالسيـــــــــ  20
  أستاذ متفرغ  عبدالمجيد عبدالحكيم شرشـر ـد الدكتور/ـالسيـــــــــ  21
 أستاذ متفرغ  محمد عبد الرحمن زين الدين د الدكتور/ـالسيــــــــــ  22
 أستاذ متفرغ  محاسن كمال حسين /ةالدكتور ةالسيــــــــد  23
  ستاذ متفرغأ  / جابر السيد محمد األبيضالدكتور دالسيـــــــــــ  24
  أستاذ مساعد  دأحمد نبيه زكى راش/ ـــــد الدكتورالسيــــــ  25
  أستاذ مساعد  طهند عبد العظيم مله ة/الدكتورة دـالسيـــــــ 26
 أستاذ مساعد  محمد صالح طبــور /السيـــــــــــد الدكتور 27
 دأستاذ مساع  ريحان المليجى إمام محمد /السيـــــــــــد الدكتور 28
 مدرس  إيمان أحمد عطية سلطان /الدكتور السيـــــــــــد 29
  مدرس  أحمد عبد العزيز عبد الرحمن السيــــــــــد الدكتور/  30

  

 / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة
  

ونيات واإلقسم مجلس إجتماع  محضر يةندسة اإللك ر   تصاالت الك

لسة ام  )امسةا( ا   م 2021 – 2020للعام ا
افقالثالثاء يوم املنعقدة   م2021 / 1 / 5  املو
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 ودعاء إلى " الرحمن الرحيمبسم هللا"جتماع بذكر اإلالقسم  الدكتور/ رئيس مجلس األستاذ بدأ السيد
تعازى خالص وإستهل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم الحديث بتوجيه  – هللا بالتوفيق

المرحوم بإذن هللا لوفاه  –كمال حسن عوض هللا  /إلى السيد األستاذ الدكتورمجلس القسم وأسرة القسم 
نفسه ونيابة عن  باألصالة عنالسيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم كما توجه   – شقيقهتعالى 

أسرة القسم بخالص الدعوات بسرعة الشفاء للسادة الزمالء مرضى جائحة كورونا. ثم شرع سيادته 
  النظر فى جدول األعمال على النحو التالي:

 
ً
  :: املصادقـــــــاتأوال

 م.8/12/2020 قالموافـ لثالثاءالمنعقدة يوم ا رابعةال جتماع مجلس القسم الجلسةإ رمحض -1
  م.8/12/2020الموافق  ثالثاءالمنعقدة يوم الالرابعة  مجلس القسم الجلسة إجتماعالتصديق على محضر  ر:القرا

 
ً
ض: ثانيا افقات بالتفو   :مو

طلب بالقسم بشأن األستاذ المساعد  –إمام المليجى محمد ريحان  بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ -1
 15من  اعتباراً إيطاليا بدولة أول لإلعارة بجامعة كاسينو لمدة عام ب خاصة بدون مرتإجازة منحة الموافقة على 

   م.2022فيراير  14حتى وم  2021ر برايف
  ض.التوصية باعتماد الموافقة بالتفوي القرار:

 
ً
   : دراسات عليـــــــا:ثالثا

لتقارير الفردية والتقرير ا العليا والبحوث بشأن بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات  -1
بالقسم وذلك بشأن  المسجل –ندس/هشام محمود عبدالظاهر على الخاصة بالمهلمناقشة رسالة الماجستير الجماعى 

  ح الدرجة لسيادته فى موضوع:منطلب 
  للحد من الضوضاء في إشارة الجيروسكوب" ةفعال ة"تقني

"Efficient Technique for Noise Reduction in Gyroscope Signal"  
مجلس القسم  بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى القرار:

دسية مع خالص الماجستير فى العلوم الهن ةدرج -هشام محمود عبدالظاهر على / بالموافقة على منح المهندس
  التهنئة.

ر الفردية والتقرير التقاري العليا والبحوث بشأن ور/ وكيل الكلية للدراسات بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكت -2
بالقسم وذلك بشأن  المسجلة – إسراء أحمد على الرفاعى ندسة/الخاصة بالمهلمناقشة رسالة الماجستير الجماعى 

  ح الدرجة لسيادتها فى موضوع:منطلب 
  "تحليل وتصميم هوائيات االستشعار القابلة للتشكيل"

"Analysis and Design of Reconfigurable Sensing Antennas" 
مجلس القسم  بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى القرار:

  التهنئة.دسية مع خالص الماجستير فى العلوم الهن ـةدرج - / إسراء أحمد على الرفاعىةبالموافقة على منح المهندس
التقارير الفردية والتقرير  العليا والبحوث بشأن بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات  -3

 المسجل بالقسم - رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ أحمد حسين مصطفى محمد أبو شتيهلمناقشة الجماعى 
  ح الدرجة لسيادته فى موضوع:منطلب وذلك بشأن 

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

مجلس القسم  بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى القرار:
دسية مع الماجستير فى العلوم الهن ـةدرج - حمد أبو شتيهأحمد حسين مصطفى م/ بالموافقة على منح المهندس

  خالص التهنئة.
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التقارير الفردية والتقرير  العليا والبحوث بشأن بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات  -4
بالقسم وذلك  ةالمسجل – عرفة نانسى عبدالعظيم حسن ندسة/الخاصة بالمهلمناقشة رسالة الماجستير الجماعى 

  ح الدرجة لسيادتها فى موضوع:منطلب بشأن 
 "نمذجة قناة االتصال في شبكات النانو"

“Communication Channel Modeling in Nano Networks” 
مجلس القسم  بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى القرار:

دسية مع خالص الماجستير فى العلوم الهن ـةدرج - عرفة نانسى عبدالعظيم حسن/ ةى منح المهندسبالموافقة عل
  التهنئة.

بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -5
المسجلة بالقسم وذلك بشأن  –جابر زهران الشيخ الجماعى لمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة/ ايمان 

  :منح الدرجة لسيادتها فى موضوعطلب 
 "نظام تحديد الهوية بترددات الراديو لتحسين مراقبة المواد النووية"

"Radio Frequency Identification System To Improve The Monitoring of Nuclear 
Materials" 

مجلس القسم  تقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصىبعد اإلطالع على ال القرار:
  دسية مع خالص التهنئة.فى العلوم الهندكتوراه ال ـةدرج - ايمان جابر زهران الشيخ/ ةبالموافقة على منح المهندس

ة والتقرير بشأن  التقارير الفردي ات العليا والبحوثبخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراس -6
طلب وذلك بشأن  المسجل بالقسم -م أحمد صيام الجماعى لمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس/ على إبراهي

  ح الدرجة لسيادته فى موضوع:من
  "المراقبة اآلمنة للصحة بإستخدام إنترنت األشياء والحوسبة السحابية"

"Secure Health Monitoring Using Internet of Things and Cloud Computing" 
مجلس القسم  بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى القرار:

  دسية مع خالص التهنئة.فى العلوم الهن دكتوراهال ـةدرج -م أحمد صيام على إبراهي/ بالموافقة على منح المهندس
ـب الموافقة على التسجيل خصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلب -7

  فى موضوع: لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الهندسية - احمد رفعت يعقوب الحلوللمهندس/ 
  "التطبيقات الفوتونية المختلفة فى انظمة االتصاالت البصرية"

"Different Photonic Applications in Optical Communication Systems"  
  يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:

  "التطبيقات الفوتونية المختلفة فى انظمة االتصاالت البصرية"
"Different Photonic Applications in Optical Communication Systems"  

  تحت إشراف السادة:
  الوظيفة  السما  م
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية متفرغ أستاذ  عبد الناصر عبد الجواد محمد /أ.د.  1
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ مساعد   أحمد نبيه زكى راشد /د.  2

ـب الموافقة على التسجيل بحوث بشأن طلبخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال -8
  فى موضوع: فى  العلوم الهندسية الماجستيرلدرجة  -  قطب جابرقطب الدعوشىللمهندس/ 

  "الناقل بضيه فى نظام خط الطاقةتقليل الضوضاء الن"
"Impulsive Noise Reduction in Power Line Carrier System"  

  ى التسجيل فى موضوع:يوصى مجلس القسم بالموافقة عل  القرار:
  "الناقل ضيه فى نظام خط الطاقةبتقليل الضوضاء الن"

"Impulsive Noise Reduction in Power Line Carrier System"  
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  تحت إشراف السادة:
  الوظيفة  االسم  م
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  رانـأسامه فوزى زه /أ.د.  1
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةمدرس   صفراوىأمير صالح ال /د.  2

 مـبالقس المدرس مساعد -وفاء احمد محمود سليمان شلبى  /ةتقرير لجـنة االمتحان الشامل للمهندس صخصوب -9
  على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الهندسية. والمسجلة بالقسم للحصـول

  ة على ما جاء بالتقرير.يوصى مجلس القسم بالموافق القرار:
المدرس المساعد  - خليل فتح هللا خليل مصطفي بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس/ - 10

  شكيل لجنة إمتحان شامل فى موضوع:بشأن طلب تبالقسم 
 "تحسين أداء نظم إتصاالت صوتيات األعماق بإستخدام طرق تعديل ذات كفاءة"

"Performance Enhancement of Underwater Acoustic Communication Systems using 
Efficient Modulation Schemes"  

  لجنة اإلمتحان الشامل من السادة: على تشكيلبالموافقة يوصى مجلس القسم  القرار:
  الوظيفة  االسم  م
  لجنة اإلشراف)عن ( يةبقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربمتفرغ  أستاذ  طه السيد طه /أ.د.  1
  (من داخل القسم) بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةمتفرغ أستاذ   عبدالعزيز إبراهيم محمود /أ.د.  2
  (خارجى) أستاذ متفرغ بأكاديمية الشروق  صالح السيد العجوز /أ.د.  3
  ية (من خارج القسم)أستاذ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندس  محمد سيد عبد القادر /أ.د.  4
  (من داخل القسم) بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ مساعد   هند عبد العظيم ملهط /د  5

شيماء السيد عبد العزيز  الخاصة بالمهندسة/على رسالة الماجستير بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف  - 11
  جنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل ل - حسن

 "دراسة تأثير اإلرتدادات فى األشكال الهندسية المركبة لصوتيات الغرف المغلقة"
"Study of Reverberation Effect in Complex Geometric Shapes of Closed Room 

Acoustics" 
  المناقشة للرسالة من السادة:على تشكيل لجنة الفحص وبالموافقة يوصى مجلس القسم  القرار:

  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  اوىـــــــر الفيشــــــعادل شاك د./  1
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  عبد المجيد عبد الحكيم شرشر ./د  2
  (خارجى) معهد بحوث اإللكترونياتبأستاذ   الدينمحمود عبد المنعم فخر  أ.د./  3
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)       رانــــوزى زهــــه فـــامــأسأ.د./   4

بشأن  - رعام علي محمد /الخاصة بالطالب الماجستير بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة – 12
 رغ بالقسم الى لجنة اإلشراف وذلكاألستاذ المتف - الفيشاويشاكر  عادل على إضافة السيد الدكتور/ الموافقةطلب 
  .لحاجـة موضوع البحث الى مجهوداته نظراً 

دكتور/ بالموافقة علىيوصى مجلس القسم  القرار: يد ال ادل إضافة الس م  - الفيشاويشاكر  ع رغ بالقس األستاذ المتف
  وتصبح لجنة االشراف كالتالى:ه نظرا لحاجـة موضوع البحث الى مجهوداتالى لجنة اإلشراف وذلك 

  الوظيفة  لجنة االشراف
  أستاذ بأكاديمية الشروق  / صالح السيد إبراهيم العجوز.د.أ
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية أستاذ متفرغ  الفيشاويشاكر  عادل /.د
  مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية أستاذ  محمد ريحان امام المليجى /.د



  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   بمنوف لية ال

ندسة  يةاقسم  ر ونيات واإلتصاالت الك  إللك
 

 

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 

  

دكتور/  -13 يد ال ىبخصوص الطلب المقدم من الس ام المليج د ريحان ام تاذ الم - محم م بشأن ساعد األس ب بالقس طل
ف  الخاصة بالطالب/ عبدالغني السيد عبد الماجستيرالموافقة على قبول اعتذاره عن اإلشراف على رسالة  ي ناص الغن

  ه للخارج.أثناء سفر الطالب ذلك لصعوبة التواصل معو -
ى رسالة ال ةاعتذار سيادته عن لجنقبول بالموافقة على يوصى مجلس القسم  القرار: راف عل تيراالش بح  ماجس وتص

  لجنة االشراف كالتالى:
  الوظيفة  لجنة االشراف

  ات واالتصاالت الكهربيةبقسم هندسة االلكتروني أستاذ متفرغ  محمد محمد عبدالسالم نصار/ .د.أ
  جامعة القاهـــــــــــرة –كليـــة الهندســـــة رغ بـــاذ متفــأست  وانـــــأ.د/ محسن عبدالرازق رش

  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية أستاذ متفرغ  اويـــــــــــــالفيششاكر  عادل /.د
ب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن تقدم بعض السادة بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ نائ - 14

اعضاء هيئة التدريس للترقية لشغل وظائف االساتذة واالساتذة المساعدين بأبحاث مستخرجه من رسائل علمية وهم 
  من غير المشرفين على الرسائل.

  أحيط المجلس علماً. القرار:
هبه محمد عبد الحميد  /ةالخاصة بالطالب الدكتوراه على رسالةالطلب المقدم من لجنة اإلشراف بخصوص  - 15

قائمة الى قسم مدرس بالال –وليد فؤاد جابر الشافعى  الموافقة على إضافة السيد الدكتور/طلب بشأن  - عمارة
  :المؤلفين للبحث التالى

Paper Title  

Deep Convolutional Neural Networks for COVID-19 Automatic Diagnosis 1  
ليس من أعضاء لجنة اإلشراف على الرسالة حيث أنه  الخاصة بالطالبة المذكورة الدكتوراهوالمستخلص من رسالة 

   .شارك بشكل فعال فى البحثولكنه 
قائمة المؤلفين لى إ -وليد فؤاد جابر الشافعى  إضافة السيد الدكتور/ بالموافقة علىيوصى مجلس القسم  القرار:

  ر.للبحث المذكو
 شيماء أمين قطب المعداوي /ةالخاصة بالطالب الدكتوراه الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالةبخصوص  -16
المدرس  –وليد فؤاد جابر الشافعى  الموافقة على إضافة السيد الدكتور/طلب بشأن  -المدرس المساعد بالقسم  –
  :قائمة المؤلفين للبحثين التاليينالى قسم الب

Paper Title  
Deep-Learning-Based Framework for 3D Video Communication over N-ary Orbital 

Angular Momentum Multi-Coded Turbulence Systems  1  
Efficient and Secure Bit-level-based Chaos Encryption Framework for Orbital Angular 

Momentum Modulation in Free-Space Optical Communications 
2 

ليس من أعضاء لجنة اإلشراف على حيث أنه  كتوراه الخاصة بالطالبة المذكورةوالمستخلصين من رسالة الد
  ين.قد شارك بشكل فعال فى البحثالرسالة ولكنه 

قائمة المؤلفين لى إ -وليد فؤاد جابر الشافعى  إضافة السيد الدكتور/ بالموافقة علىيوصى مجلس القسم  القرار:
  ة.لألبحاث المذكور

 – إيمان طالح محمد بدر /ةالخاصة بالطالبماجستير ال الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالةبخصوص  -17
الى قسم مدرس بالال –وليد فؤاد جابر الشافعى  الموافقة على إضافة السيد الدكتور/طلب بشأن  -المعيدة بالقسم 

  :قائمة المؤلفين للبحث التالى
Paper Title  

Cancellable Optical Face Recognition based on Fractional-Order Lorenz Chaotic 
System and Haar Wavelet Fusion 1  
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ليس من أعضاء لجنة اإلشراف على الرسالة حيث أنه  خاصة بالطالبة المذكورةوالمستخلص من رسالة الماجستير ال
  .قد شارك بشكل فعال فى البحثولكنه 

قائمة المؤلفين لى إ - وليد فؤاد جابر الشافعى  إضافة السيد الدكتور/ بالموافقة علىالقسم يوصى مجلس  القرار: 
  للبحث المذكور.

 – إيمان طالح محمد بدر /ةالخاصة بالطالب ماجستيرال الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالةبخصوص  -18
ستاذ المساعد األ –غادة محمد عبد الستار البنبى  /ةالدكتور ةالموافقة على إضافة السيدطلب بشأن المعيدة بالقسم 

  :قائمة المؤلفين للبحث التالىالى هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم قسم ب
Paper Title  

Cancellable Optical Face Recognition based on Fractional-Order Lorenz Chaotic System 
and Haar Wavelet Fusion 1  

ليست من أعضاء لجنة اإلشراف على حيث أنها  الخاصة بالطالبة المذكورةص من رسالة الماجستير والمستخل
  .بشكل فعال فى البحث تقد شاركالرسالة ولكنها 

قائمة لى إ -غادة محمد عبد الستار البنبى  /ةالدكتور ةإضافة السيد بالموافقة علىيوصى مجلس القسم  القرار: 
  المؤلفين للبحث المذكور.

أحمد محمود سليمان  وفاء /ةالخاصة بالطالب الدكتوراه الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالةبخصوص  -19
 –عصام عبد اللطيف عبد الحميد  الموافقة على إضافة السيد الدكتور/طلب بشأن  -المدرس المساعد بالقسم  – شلبى

قائمة المؤلفين الى ى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة المدرس بقسم االتصاالت وااللكترونيات بمعهد الدلتا العال
   :للبحثين التاليين

Paper Title  
Detection of COVID-19 using Feature Fusion Deep Neural Networks  1  

COVID-19 Classification using Deep Features Concatenation Technique  2  
ليس من أعضاء لجنة اإلشراف على حيث أنه كتوراه الخاصة بالطالبة المذكورة والمستخلصين من رسالة الد

   ين.قد شارك بشكل فعال فى البحثالرسالة ولكنه 
قائمة لى إ -عصام عبد اللطيف عبد الحميد  إضافة السيد الدكتور/ بالموافقة علىيوصى مجلس القسم  القرار:

  المؤلفين لألبحاث المذكورة.
بشأن  - فاطمة السيد ابراهيم /ةالخاصة بالطالب الدكتوراه المقدم من لجنة اإلشراف على رسالةالطلب بخصوص  -20

المدرس بقسم االتصاالت وااللكترونيات  –عصام عبد اللطيف عبد الحميد  الموافقة على إضافة السيد الدكتور/طلب 
  :فين للبحثين التاليينقائمة المؤلالى بمعهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 

Paper Title  
CNN-based EEG Seizure Detection and Prediction  1 

Deep Learning based Seizure Detection and Prediction using EEGs 2 

ليس من أعضاء لجنة اإلشراف على حيث أنه  والمستخلصين من رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة المذكورة
   ين.قد شارك بشكل فعال فى البحثلكنه الرسالة و

قائمة لى إ -عصام عبد اللطيف عبد الحميد  إضافة السيد الدكتور/ بالموافقة علىيوصى مجلس القسم  القرار:
  المؤلفين لألبحاث المذكورة.

ع  را
ً
  : عالقات ثقافية:ا

بشأن ما ورد للجامعـة من اإلدارة  بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث -1
المدرس المساعد بالقسم  -ة/ سلوى سعيد حامد مصطفى العامة للبعثات والمرفق به الطلب المقدم من المهندس

الدكتوراه من جامعة هونج كونج والذى تلتمس فيه الموافقة على مد  وعضو األجازة الدراسية للحصول على درجة
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وذلك م 16/8/2021حتى وم 17/8/2020مـن  عتباراً إ) بمرتب يصرف بالداخل رابعاإلجازة الدراسية لمدة (عام 
  .إلستكمال دراستها

 عتباراً إ ) بمرتب يصرف بالداخلاإلجازة الدراسية لمدة (عام رابع يوصى مجلس القسم بالموافقة على تجديد القرار:
  .وذلك إلستكمال دراستها للدكتوراهم 16/8/2021حتى وم 17/8/2020مـن 

 
ً
س:خامسا يئة التدر  : شئون أعضاء 

بشأن قيام بعض من السادة أعضاء  –رئيس مجلس القسم بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/  - 1
  بالقسم باإلعتذار عن تدريس مواد البكالوريوس بالقسم.هيئة التدريس 

مواد عضو هيئة تدريس يعتذر عن التدريس عدم الموافقة على اإلنتداب الجزئى ألى يوصى مجلس القسم ب القرار:
 البكالوريوس بالقسم.

الموافقة طلب األستاذ بالقسم بشأن  -بخصوص الطلب المقدم من السيدة األستاذ الدكتور/ منى محمد صبرى شقير - 2
 ) للفرقة الثالثة بالفصل الدراسىنظم اتصاالت المتحركاتفى تدريس مادة ( اعلى اشراك عضو هيئة تدريس معه

  الثانى وذلك نظراً لكثرة األحمال االدارية عليها.
  .عرض الموضوع على السادة أعضاء هيئة التدريس فى ذات التخصصيوصى مجلس القسم ب القرار:

األستاذ المساعد بالقسم بشأن طلب عرض  –بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ أحمد نبيه زكى راشد  - 3
والمتقدم به للترقي إلي درجة أستاذ وطلب إعداد وإرسال استمارة تقييم األداء  اإلنتاج العلمي الخاص بسيادته

  الخاصة بسيادته إلى اللجنة العلمية لهندسة اإللكترونيات واالتصاالت.
 عرض الموضوع على لجنة األساتذة بالقسم. القرار:

 سادس
ً
ستجد من أعمال: ا  :ما 

بشأن إعادة إعتماد الئحة الدراسات  -تور/ رئيس مجلس القسم بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدك -1
  الجديد والمعتمد من القطاع الهندسى. 2020العليا بعد عمل بعض التعديالت بها لتتوافق مع على اإلطار المرجعى 

رجعى إعادة إعتماد الئحة الدراسات العليا بعد وضعها على اإلطار المبالموافقة على يوصى مجلس القسم  القرار:
  .الجديد والمعتمد من القطاع الهندسى 2020

  
  قد أنهيت أعمال الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.و
  

  رئيس مجلس القسم              أمين المجلس                                                       
  نأ.د./ أسامه فوزى زهرا               د/ أحمد نبيه زكى راشد                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  


