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اف ءثالثاإنه  يوم ال  للظروف م 9/2/2021 قاملو

ً
ستمرار ونظرا ا البالد و  ال تمر 

ً
ماية ل ا لقرارات الصادرة من مجلس الوزراء 

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

ام  سةداسال 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 لإلجاا االجتماع  دقِ عُ تماع. حيث ب ملن 

س مجلس القسم) و  أسامهالدكتور/  األستاذبرئاسة السيد  ران (رئ ل من السادة:ـفوزى ز ة   عضو

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمع الدكتور/ األستاذ السـيد 1
  أستاذ  محمد صبري شقير/ مني  ةالدكتور ةاألستاذالسيد   2
  أستاذ  سعيد محمد عبد العاطى /الدكتور األستاذ دالسي 3
  أستاذ متفرغ  إبراهيم محمد الدكانى الدكتور/ األستاذ السـيد  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 طالدكتور األستاذالسيد   8
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعىالدكتور األستاذالسيد   9
  أستاذ متفرغ  الدكتور/ على حسن على مصطفى األستاذالسيد   10
 أستاذ متفرغ زملسيد أبوالعلدكتور/ عاطف اا األستاذالسيد   11
 أستاذ متفرغ  وضمعوض إبراهيم معالدكتور/  األستاذالسيد   12
  أستاذ متفرغ  الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمود األستاذالسيد   13
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب الدكتور/ األستاذالسيد   14
 أستاذ متفرغ  ابالسيــــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود دي  15
 أستاذ متفرغ  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  اوىلفيشعادل شاكر اــد الدكتور/ ـالسيــــــــ  19
  أستاذ متفرغ  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  ن كمال حسينمحاس /ةالدكتور ةالسيــــــــد  23
  أستاذ متفرغ  / 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  رمحمد صالح طبــو /السيـــــــــــد الدكتور 27
 أستاذ مساعد  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 واإلمجلس إجتماع  محضر ندسة اإللك يةقسم  ر   تصاالت الك

لسة ام  )سةسادلا( ا   م 2021 – 2020للعام ا
افقالثالثاء يوم املنعقدة   م2021 / 2 / 9  املو
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ودعاء إلى  "بسم هللا الرحمن الرحيم"جتماع بذكر اإلالقسم  الدكتور/ رئيس مجلس تاذاألس بدأ السيد
  ثم شرع سيادته النظر فى جدول األعمال على النحو التالي: – هللا بالتوفيق

 
ً
  :: املصادقـــــــاتأوال

 م.5/1/2021 قالموافـ لثالثاءالمنعقدة يوم ا رابعةال جتماع مجلس القسم الجلسةإ رمحض -1

  م.5/1/2021الموافق  ثالثاءالمنعقدة يوم الالرابعة  مجلس القسم الجلسة إجتماعالتصديق على محضر  القرار:

 
ً
   دراسات عليـــــــا:  :ثانيا

المدرس المساعد  -بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس/ محمد سامي سعيد عرفه  -1
  طلب تشكيل لجنة إمتحان شامل فى موضوع: بالقسم والمسجل لدرجة الدكتوراه بشأن

 “التصميم األمثل ألنظمة التعديل الفهرسى: التحليل النظري وتحسين األداء”
“Optimal Design of Index Modulation Systems: Theoretical Analysis and 

Performance Improvement” 

  تحان الشامل من السادة:لجنة اإلم على تشكيلبالموافقة يوصى مجلس القسم  القرار:

  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية(عن لجنة االشراف)متفرغ أستاذ   معوض ابراهيم معوض  /.أ.د  1
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)  المسيح صليب عادل عبد /.أ.د  2
  (خارجى)جامعة حلوان  –لية الهندسة بكمتفرغ أستاذ   السيد مصطفى سعدأ.د./   3
  (من خارج القسم)          اإللكترونيات الصناعية والتحكم أستاذ بقسم هندسة   محمد أبو زيد البروانىأ.د./   4
  أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)  / محمد صالح طبور.د  5

      -إلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ محمد السيد منير عبدهللا بخصوص الطلب المقدم من لجنة ا -2
 ـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفح

  “دراسة تأثير االرتداد الصوتي على اإلشارات الصوتية”
“Investigation or Reverberation Effect on Speech Signals”  

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: قرار:ال

  )عن لجنة االشراف( الكهربية واإلتصاالت اإللكترونيات هندسة بقسم متفرغ أستاذ  السالم نصار محمد محمد عبد /.أ.د  1
  (خارجى)جامعة الزقازيق  –أستاذ بكلية الهندسة   فتحى عبد الفتاح فرج /.أ.د  2
  أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)  / منى محمد صبرى شقير.دأ.  3
  )عن لجنة االشراف( الكهربية واإلتصاالت اإللكترونيات هندسة بقسم متفرغ أستاذ  / عادل شاكر الفيشاوى.د  4

 / أسماء عادل مرزوق بالبلةاصة بالمهندسبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخ -3
 ـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفح -

  “دراسة وتصميم الهوائيات القابلة للزرع لتطبيقات القياس البيولوجي الالسلكي”
“Study and Design of Implantable Antennas for Wireless Biotelemetry Application”  

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: القرار:
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  )عن لجنة االشراف( الكهربية واإلتصاالت اإللكترونيات هندسة بقسم متفرغ أستاذ  / صابر حلمى زين الدين.أ.د  1
  (خارجى)ية بالجامعة المصرية اليابانأستاذ   عادل بدير عبد الرحمن /.أ.د  2
  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى) تفرغأستاذ م  رشرالحكيم ش المجيد عبد د/عبد  3
  )عن لجنة االشراف( الكهربية واإلتصاالت اإللكترونيات هندسة بقسممساعد  أستاذ  د/ هند عبد العظيم محمد ملهط  4

الحميد  محمد عبد ة/ مروةسالة الماجستير الخاصة بالمهندسبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على ر -4
 -المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: -البارى عبد

  “تصميم وتحليل الهوائيات المبنيه علي المياه السائلة”
“Design and Analysis of Water-Based Liquid Antennas” 

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

  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى) تفرغأستاذ م  / عادل عبد المسيح صليب.أ.د  1
  (خارجى)جامعة المنصورة  –بكلية الهندسة متفرغ أستاذ   حمدى أحمد الميقاتى /.أ.د  2
  )عن لجنة االشراف( الكهربية واإلتصاالت اإللكترونيات هندسة بقسم متفرغ أستاذ  حلمى زين الدين / صابر.أ.د  3
  )عن لجنة االشراف( الكهربية واإلتصاالت اإللكترونيات هندسة بقسممساعد  أستاذ  ملهط / هند عبد العظيم.د  4

مساعد بالقسم بشـأن طلب الاألستاذ  – النبى محمد أحمد بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محمد عبد -5
  الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.

ً بأن عناوين األبحاث باللغة  - القرار: يوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته علما
  العربية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة اإلنجليزية.

األستاذ المساعد بالقسم بشـأن طلب  –عباس  عالء الدين محمد سيد الدكتور/طلب المقدم من البخصوص ال -6
  الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.

ً بأن عناوين األبحاث باللغة  - القرار: يوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته علما
  يزية.العربية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة اإلنجل

/ سمية عبدالعظيم الفيشاوى مهندسةبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بال -7
لى لجنة األستاذ المتفرغ بالقسم ا -معوض ابراهيم معوض  بشأن طلب الموافقة على إضافة السيد األستاذ الدكتور/ -

  .داتهة موضوع البحث الى مجهواإلشراف وذلك نظراً لحاج

األستاذ المتفرغ  -معوض ابراهيم معوض  إضافة السيد األستاذ الدكتور/ بالموافقة علىيوصى مجلس القسم  القرار:
  وتصبح لجنة االشراف كالتالى:لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته  بالقسم الى لجنة اإلشراف وذلك نظراً 

  الوظيفة  لجنة االشراف
  تفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ م  / معوض ابراهيم معوضأ.د.

  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  منى محمد صبرى شقيرأ.د./ 
  أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  د. / وليد سعد فؤاد حلمى

للدراسات العليا والبحوث بشأن  التقاريــر الفرديـة والتقرير  بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية -8
المسجلة بالقسم وذلك بشأن  –فاطمة محمد على خالف  الجماعى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/

  منح الدرجة لسيادتها فى موضوع:طلب 

  “تحسين أداء أمان نقل البيانات الطبية”
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“Security Enhancement of Medical Data Transmission”  

بعد اإلطالع على التقارير الفردية  والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار:
  درجـة الماجستير فى العلوم الهندسية مع خالص التهنئة. - بالموافقة على منح المهندسة/ فاطمة محمد على خالف

ستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن إنتهاء المدة القانونية كتاب السيدة األ بخصوص -9
الخاصة بطالب الدراسات العليا المسجلين لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية حيث أن مدة الدراسة ال تزيد عن 

ولم يحصلوا على درجة  31/1/2021أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك والتى تنتهى فى 
وأخرهم  -الستار  الستار توفيق عبد فا طمة الزهراء عبدب أولهم المهندسة/ ل) طا13الماجستير حتى اآلن وعددهم (

  .فاطمة الزهراء السيد رشاد أحمد/ ةالمهندس

لى طلب السادة يوصى مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجيل لمدة عام إضافى لكل طالب وذلك بنـاء ع القرار:
  المشرفين وبيان هؤالء الطالب كالتالى:

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

وص - 10 وث بخص ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي يد األستاذ ال اب الس ة  كت دة القانوني اء الم بشأن انته
ث أن  دكتوراة الفلسفةلدرجة  ةالمسجلو - سامية محمد محمد عبد الحليم/ مهندسةالخاصة بال ية حي فى العلوم الهندس

م  31/1/2021عد المنظمة لذلك والتى تنتهى فى سب القوامدة الدراسة ال تزيد عن أربع سنوات من تاريخ القيد ح ول
  .حتى اآلن دكتوراةحصل على درجة الت

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

 
ً
  عالقات ثقافية:: ثالثا

 الموافقـة على منحطلب المدرس بالقسم بشأن  - دى محمود بدوىبخصوص الطلب المقدم من الدكتورة/ منى مج -1
 وذلك بناء على قرار رئيس الجامعةعالمية ذات سمعة متميزة  تبحث) فى مجال 2سيادتها جائزة عن نشر عدد (

  تالى:لوبيان البحثين كا

 :األولعنوان البحث -1

  مدة المد  دورة القيد  اسم الطالب    م
  ثانى  م2016 دورة يناير  طمة الزهراء عبدالستار توفيق عبدالستار فا  1
  ثانى  م2016 دورة يناير  سامر عمرو ابراهيم الدسوقى  2
  ثانى  م2016 دورة يناير  محمود محمد توفيق الريفى  3
  ثانى  م2016 دورة يناير  مد ابراهيم السيد سعفانمح  4
  ثانى  م2016 دورة يناير  عزة رمضان عبده دندوح  5
  ثانى   م2016 دورة يناير  اسراء أحمد على الرفاعى   6
  ثانى  م2016 دورة يناير  محمود حمدى محمد عوض هللا  7
  أول  م2017 دورة يناير  آية جمال عبدالباسط الشيخ  8
  أول  م2017 دورة يناير  طفى نصارمصطفى احمد مص  9

  أول  م2017 دورة يناير  نهى محمد فتحى محمود رمضان عمرو   10
  أول  م2017 دورة يناير  هشام محمود عبدالظاهر على   11
  أول  م2017 دورة يناير  حاتم شوقى عبدالخالق محمد   12
  أول  م2017 دورة يناير  فاطمة الزهراء السيد رشاد أحمد  13
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Reconfigurable Transparent All-Dielectric Water-Based Metamaterial for 
Microstrip Patch Antenna Gain Enhancement 

  -:والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية بعنوان

Wireless Personal Communications, Vol. 111, pp. 443–461 ,2020 - IF 1.061 

 :الثانىعنوان البحث -2

Dielwctric Resonator Antenna Loaded WithReconfigurable Plasma 
Metamaterial Pilarization Converter. 

  -:والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية بعنوان

Plasmonics, Vol. 14, pp. 1321–1328 ,2019 - IF 2.335  

  .الكليةداخل بالقسم  مابصفة أساسية وآخرون وتم إجراؤه - ا د/ منى مجدى محمود بدوىمقامت به انبحثالو

ً  ينحثبموافقة على منح سيادتها جائزة عن نشر ال: يوصى مجلس القسم بالالقرار للقواعـد المعمول بها فى هذا  طبقا
  .الشأن

ع  را
ً
س: :ا يئة التدر  شئون أعضاء 

المدرس بالقسم بشأن طلب عرض اإلنتاج  – محمد جالل السيد المشد بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ -1
إلي درجة أستاذ مساعد وطلب إعداد وإرسال استمارة تقييم األداء  العلمي الخاص بسيادته والمتقدم به للترقي

  الخاصة بسيادته إلى اللجنة العلمية لهندسة اإللكترونيات واالتصاالت.

  عرض الموضوع على لجنة األساتذة بالقسم.ي :القرار

بشأن طلب تعيينه  -م األستاذ المساعد بالقس –عماد سعيد محمد حسن  بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ -2
  على درجة أستاذ بالقسم.

  عرض الموضوع على لجنة األساتذة بالقسم.ي القرار:

رئيس مجلس القسم بشأن قيام بعض من السادة أعضاء هيئة بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/  -3
  بالقسم باإلعتذار عن تدريس مواد البكالوريوس بالقسم.التدريس 

مواد بيوصى مجلس القسم بعدم الموافقة على اإلنتداب الجزئى ألى عضو هيئة تدريس يعتذر عن التدريس  القرار:
 البكالوريوس بالقسم.

 
ً
ودة:: خامسا   أعمال ا

  إعتماد مجلس القسم لرؤية ورسالة الكلية النهائية.بخصوص  -1

  .رؤية ورسالة الكلية النهائية يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

محضر اجتماع عرض دير وحدة الجودة بالقسم بشأن م - هند عبد العظيم ملهط /دالطلب المقدم من بخصوص  -2
  ) وإعتماده.الجلسة األولى(لجنة الجودة بالقسم 

  إعتماد المحضر. يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار
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توزيع مهام أعمال ة الجودة بالقسم بشأن دير وحدم - هند عبد العظيم ملهط /دالمقترح المقدم من بخصوص  -3
الجزء الخاص بالقسم الجودة بالقسم على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم وذلك لإلنتهاء من 

  إلستعداد للتقدم لإلعتماد البرامجى للقسم.وذلك ل فى الخطة اإلستراتيجية الجديدة للكلية وكذلك معايير اإلعتماد

على السادة أعضاء هيئة بالقسم أعمال الجودة الموافقة على مقترح توزيع مهام يوصى مجلس القسم ب :القرار
متابعة مع  هو موضح بالجداول التاليةكما دير وحدة الجودة بالقسم مالتدريس والهيئة المعاونة بالقسم والمقدم من 

  مجلس القسم لذلك بصفة شهرية.

  الخطة االستراتيجية مهامتوزيع 

  االعضاء المكلفين بها  خطة االستراتيجيةال

  تحديد االحتياجات

 أولويات القسم خالل فترة إعداد الخطةو

  أ.د / محمد محمد عبد السالم نصار

  د/ عبد العزيز طه كامل شلبى

  د/ أحمد إبراهيم محمد بهنسى

  د/ عادل شاكر الفيشاوى

الوضع التنافسى للقسم ورؤية اعضاء القسم فى الوضع 
  سى للكليةالتناف

نقاط التميز للقسم ورؤية اعضاء القسم فى نقاط التميز  و
 )Assessment  Risk( تقييم المخاطرو الكلية

  أ.د / عاطف السيد ابو العزم

  أ.د/ عادل عبد المسيح صليب

  د/ عبد الفتاح عبد الغنى سعد

  د/ محمد عبد الرحمن زين الدين

  لقسماهم انجازات الخطة االستراتيجية السابقة با

  الغايات واألهداف االستراتيجية و

  أ.د / حسام الدين حسين احمد

  أ.د / على حسن على مصطفى

  د/ محمد محمد السعيد الحلوانى

  د/ جابر السيد محمد األبيض

  الخطط والبرامج التنفيذية

  أ.د/ ابراهيم محمد الدكانى

  أ.د/ عبد العزيز ابراهيم محمود

  د/ محاسن كمال حسين عمر

لبيئة الداخلية والخارجية (وفق المعايير تحليل ا
   SWOT Analysisمعيار) 11االكاديمية للبرنامج 
 TWOS تحليلو

  أ.د/ كمال حسن عوض هللا

  أ.د / طــه السيد طــه

  د/ عبدالمجيد عبدالحكيم شـرشـر

  الجدول الزمني لتنفيذ الخطة االستراتيجية
   د/ صالح الدين محمود دياب

  بنيامين د/ محمد عالء الدين
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  اإلعتماد البرامجى معاييرمهام توزيع 

  االعضاء المكلفين بها  معايير االعتماد البرامجى

  الوثائق االساسية
  د/ احمد عبد العزيز عبد الرحمن

  م/ ايمان عبد المجيد أبو حجازى+ م/ وفاء أحمد شلبى

  د/ هند عبد العظيم ملهط  رسالة وأهداف البرنامج

  نامجقيادة وتنظيم البر
  محمد جالل المشدد/ 

  م/ أحمد على بدوى رصاص

التسيهالت المادية الداعمة للعملية 
  التعليمية

  د. محمد صالح طبور

  م/ شيماء أمين قطب المعداوى

  تصميم البرنامج
  د. احمد محمد بنيه دياب

  م/ سارة سامى سليمان + م/ ايمان صالح محمد بدر

  الطالب

  د/ احمد ذكى راشد

  خضرة+ م/ احمد ابراهيم عبد الشكور+ م/سعيد ابو 

  م/ اسامة محمد عبد الحميد

  اعضاء هيئة التدريس
  د/ منى مجدى بدوى

  م/ اسماء عامر قاسم + م/ سمية عبد العظيم الفيشاوى

  سياسات التعليم والتعلم
  أمير الصفراوى /+ د ا.د./ معوض ابراهيم معوض دسوقى

  هللا خليلم/كيرلس فؤاد لبيب يوسف + م/ خليل فتح 

  تقويم مخرجات التعلم
  د/ ايمان احمد عطية سلطان

  م/ محمد سامى عرفة+ م/ فاتن ماهر محمد االزرق

  التعزيز والتطوير
  ا.د./ السيد محمود الربيعى

  م/ احمد نجيب ابوالنور

  د/ محمد ريحان المليجى  مؤشرات نجاح البرنامج
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  إعتماد محاضر اللجان الفرعية بالقسم.بخصوص  -4

  إعتماد المحاضر التالية: يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

 محضر لجنة المختبرات. -
 محضر لجنة اإلشراف على سيمينارات القسم. -
 محضر لجنة توزيع مقررات الدراسات العليا ومشاريع التخرج. -
 محضر لجنة العالقات الثقافية. -
  محضر لجنة اإلعالم. -

  
  هيت أعمال الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.ولما لم يستجد من أعمال فقد أن

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

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


