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اف حداأل إنه  يوم   للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء م 8/8/2021 قاملو

ً
ستمرارا ا البالد و  للظروف ال تمر 

ً
ماية ونظرا

ات  وس كورونا ومع توج ن من أخطار ف نت  عقد اللقاءات. فقد إدارة املواطن امعة باالستعانة بالوسائل التكنولوجية واإلن ا

لسة  ام  ةعشر ة ثانيالُعِقد إجتماع مجلس القســم ا ادية عشرة بقاعة اإلجتماعات 2021 –2020للعام ا م  تمام الساعة ا

صصة لإل  عذر حضوره لإلجتماعا ساب ملن  جتماع حيث ُعِقد اإل  .جتماع باإلضافة إ إستخدام جروب القسم ع تطبيق الوا

ل من السادة:ـ ة  س مجلس القسم) وعضو ران (رئ   برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ أسامه فوزى ز

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمع الدكتور/ ألستاذا السـيد 1
  أستاذ  األستاذة الدكتورة/ مني محمد صبري شقير ةالسيد  2
  أستاذ  سعيد محمد عبد العاطى /الدكتور األستاذ السيد 3
  أستاذ متفرغ  إبراهيم محمد الدكانى الدكتور/ األستاذ السيد  4
 اذ متفرغأست  كمال حسن عوض هللالسيد األستاذ الدكتور/   5
  أستاذ متفرغ  محمد محمد عبدالسالم نصـار السيد األستاذ الدكتور/  6
 أستاذ متفرغ  حسام الدين حسين أحمدالسيد األستاذ الدكتور/   7
 أستاذ متفرغ  / طه السيد طهالسيد األستاذ الدكتور  8
 أستاذ متفرغ  صابر حلمى زين الدين/ السيد األستاذ الدكتور  9
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعىذ الدكتورالسيد األستا  10
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ على حسن على مصطفى  11
 أستاذ متفرغ السيد األستاذ الدكتور/ عاطف السيد أبوالعزم  12
 أستاذ متفرغ  معوض إبراهيم معوضالسيد األستاذ الدكتور/   13
  أستاذ متفرغ  اهيم محمودالسيد األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ابر  14
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب السيد األستاذ الدكتور/  15
 أستاذ متفرغ  السيـــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود دياب 16
 أستاذ متفرغ  عبدالعزيز طه كامل شلبىـــد الدكتور/ ـالسيـــــــ  17
 أستاذ متفرغ  يد الحلوانىــد الدكتور/ محمد محمد السعـالسيــــــــ  18
 أستاذ متفرغ  أحمد ابراهيم محمد بهنسى /ـد الدكتورــــالسيــــــ  19
  أستاذ متفرغ  عادل شاكر الفيشاوىــد الدكتور/ ــــالسيـــــ  20
  أستاذ متفرغ  عبد الفتاح عبد الغنى سعد ـد الدكتور/ــــالسيــــــ  21
  أستاذ متفرغ  د عبدالحكيم شرشـرعبدالمجي ـد الدكتور/ـــالسيـــــــ  22
 أستاذ متفرغ  محمد عبد الرحمن زين الدين د الدكتور/ـــالسيــــــــ  23
 أستاذ متفرغ  محاسن كمال حسين /ةالدكتور ةالسيــــــــد  24
  أستاذ متفرغ  / جابر السيد محمد األبيضالدكتور دالسيـــــــــــ  25
  أستاذ مساعد  بيه زكى راشدأحمد ن/ السيـــــــــــد الدكتور  26
  أستاذ مساعد  / وليد عيد عبد الرحمن الحنفىالسيـــــــــــد الدكتور 27
  أستاذ مساعد هند عبد العظيم ملهط ة/الدكتورة دـالسيـــــــ 28
  أستاذ مساعد  حمد سعد الكورانى مصطفىأ /السيـــــــــــد الدكتور 29
 أستاذ مساعد  صالح طبــورمحمد  /السيـــــــــــد الدكتور 30
 أستاذ مساعد  محمد جالل السيد المشد /ــــــد الدكتورـالسيــــ 31
 مدرس  / إيمان أحمد عطية سلطانةالدكتور ةــدـالسيـــــ 32
  مدرس  ــــد الدكتور/ أحمد عبد العزيز عبد الرحمن ـالسيــــــ 33

  

  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة

يةمجلس إجتماع  محضر ر ونيات واإلتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 

لسة( ام  )عشرةة ثانيال ا افق حديوم األ  املنعقد  م 2021 – 2020للعام ا  م2021 / 8 / 8 املو
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وقد ودعاء إلى هللا بالتوفيق  "بسم هللا الرحمن الرحيم"جتماع بذكر اإلالقسم  مجلساألستاذ الدكتور/ رئيس  سيدبدأ ال
إلى السيد األستاذ الدكتور/ أحمد نبيه زكى  تهنئةاله يتوجالقسم الحديث ب األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس السيدإستهل 

ه بالتهنئة إلى السيد الدكتور/ عماد الدين محمد على تركى .. توجو –راشد .. لحصوله على اللقب العلمى أستاذ 
توجه بالتهنئة ألسرة الهوائيات بالقسم السيد األستاذ الدكتور/ صابر و –لحصوله على اللقب العلمى أستاذ مساعد 

على  د/ منى مجدى .. لحصول أبحاث طالبهم بمؤتمر علم الراديو –د/ محمد ريحان  –د/ هند ملهط  –زين الدين 
 شرع سيادته النظر فى جدول األعمالثم  -المركز األول ألحسن بحث لطالب)  –جائزتى (المركز الثانى ألحسن بحث 

  على النحو التالي:

 
ً
  : املصادقـــــــات:أوال

 م.11/7/2021ق المواف ألحدعقد يوم اذى الو )عشرة ةالحادي الجلسة(جتماع مجلس القسم إ رمحض -1

الموافق  ألحدا يومعقد ذى الو عشرة) ةالحادي الجلسة(مجلس القسم  إجتماعى محضر التصديق عل القرار:
  م.11/7/2021

 
ً
ض: ثانيا افقات بالتفو   :مو

رةأحمد عصام أ/ الدكتور وص الطلب المقدم من السيدبخص -1 درس - حمد نبوى م ة  الم ب الموافق م بشـأن طل بالقس
ة تدرس بوالتى رابع) لمرافقة زوجته  (عام لمدة عامإجازة بدون مرتب  على منح سيادته دا دول اراً من كن ك إعتب وذل

  .2022 أغسطس 31وحتى  2021 سبتمبراألول من 

  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

درس - / عماد الدين محمد على حسنالدكتور وص الطلب المقدم من السيدبخص -2 ة  الم ب الموافق م بشـأن طل بالقس
ه  لمدة عامإجازة بدون مرتب  هعلى منح سيادت ى (عام ثانى) لمرافقة زوجت ويد والت ة الس درس بدول اراً ت ك إعتب وذل

  .2022 أغسطس 30وحتى  2021 أغسطس 31من 

  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

 
ً
  : دراسات عليـــــــا:ثالثا

بالقسم للحصول  ةالمسجل – زكى ابوالحسنة/ بيداء مرتضى تقرير لجنة اإلمتحان الشامل للمهندس خصوصب -1
  على درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الهندسية.

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقرير. القرار:

المسجل بالقسم للحصول على  – / خليل محمود خليل الخميسىتقرير لجنة اإلمتحان الشامل للمهندس خصوصب -2
  العلوم الهندسية. درجة دكتوراة الفلسفة فى

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقرير. القرار:

بالقسم للحصول  ةالمسجل – هبه محمد عبد الحميد عمارة ة/تقرير لجنة اإلمتحان الشامل للمهندس خصوصب -3
  على درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الهندسية.

  اء بالتقرير.يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما ج القرار:

بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -4
المسجل بالقسم وذلك بشأن طلب  - محمد طارق ابراهيم حويل الخاصة بالمهندس/ الدكتوراةالجماعى لمناقشة رسالة 

  منح الدرجة لسيادته فـى موضوع:

  خدام الشبكات العصبية المعتمدة على الدوال متعددة الحدود فى تحليل اإلشارات""است
''Utilization of Polynomial - Based Networks in Signal Analysis" 
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القسم :بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس  القرار
فى العلوم الهندسية مع خالص  درجة دكتور الفلسفة – محمد طارق ابراهيم حويل /منح المهندس بالموافقه على

 التهنئة. 

بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -5
المسجل بالقسم وذلك بشأن طلب  - محمد فوزى الصادق/ أحمد الخاصة بالمهندس الدكتوراةالجماعى لمناقشة رسالة 

  منح الدرجة لسيادته فـى موضوع:
  "ضبط أداء اإلستشعار الطيفى ألنظمة الراديو اإلدراكية"

''Spectrum Sensing Optimization for Cognitive Radio Systems" 

لفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم :بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة ا القرار
فى العلوم الهندسية مع خالص  درجة دكتور الفلسفة – أحمد محمد فوزى الصادق بالموافقه على منح المهندس/

 التهنئة. 

بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -6
بالقسم وذلك بشأن  ة المسجل -ة/ أسماء عادل مرزوق بالل الخاصة بالمهندس الماجستيرماعى لمناقشة رسالة الج

  فـى موضوع: لسيادتها طلب منح الدرجة 
  "دراسة وتصميم الهوائيات القابلة للزرع لتطبيقات القياس البيولوجى الالسلكى"

''Study and Design of Implantable Antennas for Wireless Biotelemetry Application" 

:بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار
 فى العلوم الهندسية مع خالص التهنئة.  درجة الماجستير – أسماء عادل مرزوق بالل / ةبالموافقه على منح المهندس

السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير بخصوص كتاب  -7
المسجل بالقسم وذلك بشأن طلب  -/ خالد رمضان محمد على الخاصة بالمهندس الدكتوراةالجماعى لمناقشة رسالة 

  منح الدرجة لسيادته فـى موضوع:
  "أنظمة اإلتصاالت الالسلكية متعددة الحاملالتعديل الكفء وتعويض اإلزاحة فى  "

''Efficient Equalization and Carrier Frequency Offset Compensation in Multi-Carrier 
Wireless Communication Systems" 

لقسم :بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس ا القرار
فى العلوم الهندسية مع خالص  درجة دكتور الفلسفة – خالد رمضان محمد على بالموافقه على منح المهندس/

 التهنئة. 

بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -8
بالقسم وذلك   المسجل - يحيى زكريا مصطفى السيد حاتم/ بالمهندسالخاصة  الماجستيرالجماعى لمناقشة رسالة 

  فـى موضوع: لسيادته بشأن طلب منح الدرجة 
  "التشفير الكفء للصور الرقمية بإستخدام الخصائص الالخطية للمكونات البصرية"

''Efficient Encryption of Digital Images Using Nonlinearities of Optical Components" 

:بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار
فى العلوم الهندسية مع خالص  درجة الماجستير –يحيى زكريا مصطفى السيد حاتم  بالموافقه على منح المهندس /

 التهنئة. 

ياسر محروس عبدالحميد  ى رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف عل - 9
جلسة بشأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفحص والمناقشة وذلك نظراً لعدم التمكن من إنعقاد  - عبدالستار

  المناقشة لظروف جائحة كورونا التى تمر بها البالد.
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  من السادة:الفحص والمناقشة لجنة  كيلتشإعادة يوصى مجلس القسم بالموافقة على  القرار:

      أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)  أ.د./ عاطف السيد أبو العزم  1
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  أ.د./ عادل عبد المسيح صليب  2
  جامعة القاهرة (خارجى) -ستاذ بكلية الهندسة أ  فايق فوزى أ.د./ سحر على  3
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  د./ عادل شاكر الفيشاوى  4

بشأن إنتهاء المدة القانونية  / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد -10
سات العليا المسجلين لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية حيث أن مدة الدراسة ال تزيد عن الخاصة بطالب الدرا

ولم يحصلوا على درجة  30/9/2021أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك والتى تنتهى فى 
ياسر مهندس/ خرهم الآو - فىمحمد زينهم عبدالحميد الصيب أولهم المهندس/ ) طال6الماجستير حتى اآلن وعددهم (
  .محروس عبدالحميد عبدالستار

يوصى مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجيل لمدة عام إضافى لكل طالب وذلك بناء على طلب السادة  القرار:
  فين وبيان هؤالء الطالب كالتالى:المشر

  مدة المد  دورة القيد  اسم الطالب  م
  سادسعام   2012أكتوبر  محمد زينهم عبدالحميد الصيفى  1
  خامسعام   2013أكتوبر  محمد محمود عطية العباسى  2
  عام ثانى  2016أكتوبر  شيماء السيد عبدالعزيز حسن  3
  عام ثانى  2016أكتوبر  محمد السيد منير عبدهللا الهندي  4
  عام ثالث  2015أكتوبر  نيفين اسحق عدلى فوزى  5
  اولعام   2017أكتوبر  ياسر محروس عبدالحميد عبدالستار  6

ـب الموافقة على التسجيل بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طل -11
  .العلوم الهندسية لدرجة دكتوراه الفلسفة فى - عمر السيد خضر محمد عثمانللمهندس/ 

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:
  "سين أداء المستشعرات الطبية الحيوية المبنية على البلولورات الضوئيةتح"

"Performance Enhancement of Biomedical Sensors Based on Photonic Crystal"  
  تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  بيةأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهر  أ.د./ السيد محمود الربيعى  1
  جامعة المنيا –كلية الهندسة  – الكهربيةهندسة السم بق أستاذ  اشرف عبد المنعم خلفد./ أ.  2

ـب الموافقة على التسجيل بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طل -12
  .الماجستيرلدرجة  - قطب جابر قطب الدعوشى للمهندس/

  وصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:ي  القرار:
  "تحليل األداء وتحسين سعة الشبكة الضوئية"

"Performance Analysis and Capacity Enhancement of Optical Network"  
  تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  أستاذ بالقسم  رانـأ.د./ أسامه فوزى زه  1
 جامعة سوهاج –بكلية الهندسة ساعد أستاذ م م فرغلأحمد السيد عبد الحليد./   2
 مدرس بالقسم د./ أمير صالح الصفراوى  3
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بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلب الموافقة على  -13
وم الهندسية وذلك نظراً لظروف مرض والمقيد لدرجة الماجستير فى العل - مينا وجيه لمعى حناإيقاف قيد المهندس/ 

  والدته.

  على إيقاف القيد طبقاً للوائح والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.لموافقة با يوصي مجلس القسم القرار:

رفع تقييم المجلة السعى لن بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأ -14
وذلك من خالل تواجد أعضاء هيئة التدريس من خارج الكلية على المستويين المحلى والعالمى ضمن  العلمية للكلية

  .هيئة تحرير المجلة

أعضاء هيئة عدد من السادة أسماء ترشيح بتوصية أعضاء هيئة التدريس بالقسم يوصى مجلس القسم ب القرار:
يكونوا من ضمن هيئة تحرير المجلة على أن يتم تجميع التدريس من خارج الكلية على المستويين المحلى والعالمى ل

  .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث/ ةالدكتور ةاألستاذ ةاألسماء المرشحة مع السيد

م  -15 س القس يس مجل دكتور/ رئ ى  –بخصوص المقترح المقدم من السيد األستاذ ال ا الت ات العلي واد الدراس بشأن م
الب ال ام الط ا أم يتم فتحه وبر س دورة أكت دمين ل دريس  2021متق ة الت اء هيئ ادة أعض ى الس واد عل ع الم ة توزي وآلي

  بالقسم.
مواد الفصل الدراسى الثانى لدورة التى يمكن إضافتها إلى تحديد مواد الدراسات العليا ب يوصى مجلس القسم القرار:
دورة المتقدمين للطلبة المواد ل هذهم بناء على رغبات السادة أعضاء هيئة التدريس وإعالن قائمة  2021يناير 

  .هملإلختيار من 2021أكتوبر 

عا: عالقات ثقافية:   را
بخصوص كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية (إدارة اإلتفاقيات والمؤتمرات) بشأن عمل مقترح للكلية للتعاون  -1

  الباكستانية.الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة  مع

  بالموافقة على المقترحات التالية: جلس القسميوصى م القرار:

 تبادل الزيارات العلمية بين البلدين لتبادل الخبرات العلمية. -

 تخصيص منح لدراسة الماجستير والدكتوراة. -

  تبادل المنح الدراسية والتدريبية.  -

س: :خامسا يئة التدر   شئون أعضاء 
بالقسم بشأن طلب عرض  مدرسال –يد عبد الدايم مصطفى هالة فر ة/الدكتور ةبخصوص الطلب المقدم من السيد -1

  مساعد. ه للترقي إلي درجة أستاذب ةوالمتقدم ااإلنتاج العلمي الخاص بسيادته

ً  :رارالق   .أحيط المجلس علما

اج  –بخصوص الطلب المقدم من الدكتورة/ هند عيد العظيم ملهط  -2 رض اإلنت األستاذ المساعد بالقسم بشأن طلب ع
ب العلمي  ة أستاذ وطل داد الخاص بسيادتها والمتقدمة به للترقي إلي درج يم األداء إع تمارة تقي ة بسيادتها إس الخاص

  .لتقديمها إلى اللجنة العلمية لهندسة اإللكترونيات واالتصاالت

  يعرض الموضوع على لجنة األساتذة بالقسم. القرار:

بشأن طلب تعيين  -االستاذ المساعد بالقسم  –كى راشد حمد نبيه زأ المقدم من السيد الدكتور/بخصوص الطلب  -3
  سيادته على درجة أستاذ بالقسم.

  .عرض الموضوع على لجنة األساتذة بالقسمي القرار:
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بشأن طلب تعيين  -المدرس بالقسم  – عماد الدين محمد على حسن بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ -4
  سم.سيادته على درجة أستاذ مساعد بالق

  .عرض الموضوع على لجنة األساتذة بالقسمي القرار:

:سادس
ً
  :شئون التعليم والطالب ا

  م.2022-2021آلية توزيع الطالب على مشاريع الطالب بالعام الدراسى الجديد بخصوص  -1

  بالتالى: يوصى مجلس القسم القرار:

دريس بشرط أال يزيد عدد الطالب عدم وضع قيود على عدد مشاريع التخرج التى يشرف عليها عضو هيئة الت -
 طالب. خمسةبالمشروع الواحد عن 

قائمة بأسماء المشاريع المقترحة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وإعالنها للطالب مع بداية  ملع -
 .العام الدراسى

بشرط أال  ينأى تحويل للطالب من مشروع آلخر يكون من خالل مجلس القسم وبموافقة مشرفى المشروع -
 طالب.  ستةيزيد عدد طالب المشروع بعد التحويل عن 

التوصية بزيادة الجانب العملى بمشاريع التخرج مع محاولة التوجه نحو ما تتبناه الدولة من مشروعات قومية  -
 مثل التحول الرقمى.

  على منصة الجامعة. علمية لمراجعة المحتوى اإللكترونى للمقررات الدراسية قبل رفعها انبخصوص تشكيل لج -2

  فى تخصصها. لمقررات الدراسية مراجعة اأن تتولى كل دائرة علمية يوصى مجلس القسم ب القرار:

تقليل عدد المقررات اإلختيارية بشأن  –بخصوص المقترح المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم  -3
ة  ة الثالث الب الفرق ام ط ا أم يتم فتحه ى س ام بالت د الع ى الجدي الب 2022-2021الدراس دد الط ة ع راً لقل ك نظ م وذل

دى  فى السنوات السابقةالراغبين فى اإللتحاق ببعض هذه المقررات اإلختيارية  مقارنة مع باقى المقررات حيث ال تتع
  % من إجمالى عدد الطالب.10نسبة الطالب بها عن 

بالعام الدراسى الجديد  أمام طلبة الفرقة الثالثةالتالية  المقررات اإلختياريةعدم فتح ب يوصى مجلس القسم القرار:
  نظراً لقلة عدد الطالب بها فى السنوات السابقة وهى:وذلك م 2021-2022

 .: المتغيرات العشوائية1مقرر  )1(
 .: التوافق الكهرومغناطيسى2مقرر  )2(
 .: النمذجة والمحاكاة3مقرر  )3(
 .دوائر الموصالت الفائقة: 4مقرر  )4(

 % من إجمالى عدد الطالب.40يع الطالب على المقررات بحيث ال يقل عدد الطالب فى أى مقرر عن على أن يتم توز

 م.2021/2022اعتماد الخطة الدراسية بالقسم للعام الجامعى  -4

  .بالموافقة على اعتماد الخطة الدراسية المرفقة يوصى مجلس القسم :القرار

:
ً
عا ودة: سا   أعمال ا

بعنوان (صياغة رؤية ورسالة وأهداف قسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت  العملبخصوص إعتماد ورشة  -1
  .م8/8/2021الكهربية والوصول إلى مقترح توافقى) والتى عقدت يوم األحد الموافق 

  ورشة العمل.إعتماد  يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

  بخصوص إعتماد محاضر اللجان الفرعية بالقسم. -2
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  إعتماد المحاضر التالية: يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

 محضر لجنة اإلشراف على سيمينارات القسم. -

  محضر لجنة العالقات الثقافية. -

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

  رئيس مجلس القسم                      أمين المجلس                                              

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


