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افـ حـداأل ه  يوم إن ن م 10/10/2021 قاملو مايـة املـواطن  للقـرارات الصـادرة مـن مجلـس الـوزراء 
ً
سـتمرارا ـا الـبالد و ـ تمـر   للظـروف ال

ً
ونظـرا

ـــات  وس كورونـــا ومـــع توج ـــ ــاع إدارة مـــن أخطـــار ف ــد ُعِقـــد إجتمـ ــاءات. فقـ ـــ عقـــد اللقـ نـــت  ــائل التكنولوجيـــة واإلن امعـــة باالســـتعانة بالوسـ ا

لســـــة مج ـــاللــــس القســـــــم ا ـــام ة ثانيــ ـ ــام ا ــاع 2022 –2021للعـــ صصـــــة لإلجتمـــ ـــرة بقاعـــــة اإلجتماعـــــات ا اديـــــة عشـ ــاعة ا ـــ تمـــــام الســـ ــ م 

عذر حضوره لإلجتماع ساب ملن  ا جتماع برئاسـة السـيد األسـتاذ الـدكتور/ حيث ُعِقد اإل  .باإلضافة إ إستخدام جروب القسم ع تطبيق الو

ران  س مجلس القسم) و أسامه فوزى ز  ل من السادة:ـ حضور (رئ

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمع الدكتور/ األستاذ السـيد 1
  أستاذ  السيدة األستاذة الدكتورة/ مني محمد صبري شقير  2
  ذأستا  سعيد محمد عبد العاطى /الدكتور األستاذ السيد 3
  أستاذ مساعد  أحمد نبيه زكى راشد/ السيـــــــــــد الدكتور  4
  أستاذ متفرغ  إبراهيم محمد الدكانى الدكتور/ األستاذ السيد  5
 أستاذ متفرغ  كمال حسن عوض هللالسيد األستاذ الدكتور/   6
  أستاذ متفرغ  محمد محمد عبدالسالم نصـار السيد األستاذ الدكتور/  7
 أستاذ متفرغ  حسام الدين حسين أحمدذ الدكتور/ السيد األستا  8
 أستاذ متفرغ  / طه السيد طهالسيد األستاذ الدكتور  9
 أستاذ متفرغ  صابر حلمى زين الدين/ السيد األستاذ الدكتور  10
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعىالسيد األستاذ الدكتور  11
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ على حسن على مصطفى  12
 أستاذ متفرغ السيد األستاذ الدكتور/ عاطف السيد أبوالعزم  13
 أستاذ متفرغ  معوض إبراهيم معوضالسيد األستاذ الدكتور/   14
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمود  15
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب السيد األستاذ الدكتور/  16
 أستاذ متفرغ  السيـــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود دياب 17
 أستاذ متفرغ  عبدالعزيز طه كامل شلبىـــد الدكتور/ ـالسيـــــــ  18
 أستاذ متفرغ  ــد الدكتور/ محمد محمد السعيد الحلوانىـالسيــــــــ  19
 رغأستاذ متف  أحمد ابراهيم محمد بهنسى /ـد الدكتورــــالسيــــــ  20
  أستاذ متفرغ  عادل شاكر الفيشاوىــد الدكتور/ ــــالسيـــــ  21
  أستاذ متفرغ  عبد الفتاح عبد الغنى سعد ـد الدكتور/ــــالسيــــــ  22
  أستاذ متفرغ  عبدالمجيد عبدالحكيم شرشـر ـد الدكتور/ـــالسيـــــــ  23
  فرغأستاذ مت  محاسن كمال حسين عمر ة/الدكتورة دـالسيـــــــ  24
 أستاذ متفرغ  جابر السيد محمد األبيض د الدكتور/ـــالسيــــــــ  25
  أستاذ مساعد  / وليد عيد عبد الرحمن الحنفىالسيـــــــــــد الدكتور  26
  أستاذ مساعد هند عبد العظيم ملهط ة/الدكتورة دـالسيـــــــ  27
  اذ مساعدأست  حمد سعد الكورانى مصطفىأ /السيـــــــــــد الدكتور 28
 أستاذ مساعد  محمد صالح طبــور /السيـــــــــــد الدكتور 29
 أستاذ مساعد  محمد جالل السيد المشد /ــــــد الدكتورـالسيــــ 30
 مدرس  أمير صالح الصفراوىــــد الدكتور/ ـالسيــــــ 31
  مدرس  أحمد محمد بنيه ديابــــد الدكتور/ ـالسيــــــ 32
 مدرس  ــــد الدكتور/ أحمد عبد العزيز عبد الرحمنـالسيــــــ 33

  

  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة

يةمجلس إجتماع  محضر ر ونيات واإلتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 

لسة( ام )الثانية ا افقيوم األحد املنعقد م   2022 – 2021 للعام ا  م2021 /10/10 املو
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 – ودعاء إلى هللا بالتوفيقبدأ السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم اإلجتماع بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" 
ألستاذ لالقسم وأسرة تعازى مجلس ه خالص وإستهل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم الحديث بتوجي

بإذن هللا تعالى  ةالمرحوم ةلوفا - صابر حلمى زين الدين  /واألستاذ الدكتور –زين الدين عبد الرحمن محمد  /الدكتور
 ثم شرع سيادته النظر فى جدول األعمال على النحو التالي: -ة األول وعمة الثانى شقيق

 
ً
ـــــات:أوال   : املصادقــ

  م.12/9/2021ق المواف ألحدعقد يوم اذى الاألولى) و الجلسة(جتماع مجلس القسم إ رمحض -2
   م.12/9/2021الموافق  ألحدا يومعقد ذى الو )الثانية الجلسة(مجلس القسم  إجتماعالتصديق على محضر  القرار:
ض ثانيا : افقات بالتفو   - :املو

م بشأن  -لسيد محمد الفقى العزيز ا بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ عبد -1 ب المدرس بالقس ة طل الموافق
اراً إباليابان  –طوكيو  بجامعة ةعلمي ةلى مهمإ ةللزوجفق امن إجازة مرالخاصة بسيادته اإلجازة  على تغيير من  عتب
  م. 2022مايو  31وحتى  2021يونيو األول من 

 .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:
: دراسات ع

ً
ــــا:ثالثا ــ   ليـ

 - محمد سامى سعيد عرفه  الخاصة بالمهندس/ ةبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتورا -1
 المدرس المساعد بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:

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

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

  ى)خارج( جامعة حلوان –أستاذ متفرغ بكلية الهندسة   أ.د./ السيد مصطفى سعد  1
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  .د./ معوض إبراهيم معوضأ  2
  ى)داخل(أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية   سعيد محمد عبد العاطىأ.د./   3

التواب  دى عبدأنس مج بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ -2
 المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: -عيسى  على أبو

  “ستخدام تقنيات التعلم العميق لدقة فائقة وكفء للصور الطبيةإ”
“Utilization of Deep Learning Techniques for Efficient Medical Images Super Resolution”  

  وصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة:ي القرار:
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  / السيد محمود الربيعى..دأ  1
  (خارجى)لبحرى أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ا  أ.د./ عبد المنعم عبد البارى ناصر  2
  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى) متفرغأستاذ   عادل شاكر الفيشاوى/ .د  3

 –يمان صالح محمد بدر إ/ ةبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس -3
 لرسالة فـى موضوع:بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة لعيدة الم

  “هيوليةال ةتصميم وبناء الدوائر الكسري”
“Design and Hardware Implementation of Fractional Order Chaotic Circuits”  

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: القرار:
  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى) فرغمتأستاذ   ارالسالم نصمحمد محمد عبد.د./ أ  1
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  / السيد محمود الربيعى..دأ  2
  (مشرف) جامعة القاهرة –الهندسة  بكليةأستاذ متفرغ   .د./ أحمد جمعه رضوانأ  3
    (خارجى) القاهرةجامعة  –بكلية الهندسة  أستاذ  أ.د./ ياسمين على حسن فهمي  4
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 سمية عبد العظيم عبد الخاصة بالمهندسة/على رسالة الدكتوراة بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف  -4
  المدرس المساعد بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة إمتحان شامل فى موضوع: – ىالمقصود الفيشاو

 “الشبكات العصبية اإلصطناعية الكشف المبكر عن أورام المخ بإستخدام”
“Early Detection of Brain Tumors using Artificial Neural Networks” 

  لجنة اإلمتحان الشامل من السادة:يوصى مجلس القسم بالموافقة على  تشكيل  القرار:

  ى)خارج( جامعة حلوان –أستاذ متفرغ بكلية الهندسة   أ.د./ السيد مصطفى سعد  1
  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)متفرغ أستاذ   ال حسن عوض هللاأ.د./ كم  2
  شرف)مأستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (  ى محمد صبرى شقيرمن أ.د./  3
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)  د./ عادل شاكر الفيشاوى  4
(من خارج القسم)           الصناعية والتحكم بقسم هندسة اإللكترونياتمساعد أستاذ   غادة محمد البمبىد./   5

هللا درويش  هيثم فريج عبد الخاصة بالمهندس/على رسالة الدكتوراة بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف  -5
  ضوع:المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة إمتحان شامل فى مو –

  “تقنيات التعديل متعددة الموجات الحاملة ألنظمة االتصاالت ذات الضوء المرئى”
“Multi-carrier Modulation Techniques for Visible Light Communication Systems”  

  لجنة اإلمتحان الشامل من السادة:يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل  القرار:

  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)متفرغ أستاذ   السالم نصارمحمد محمد عبد  أ.د./  1
  )مشرفبقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (متفرغ أستاذ   براهيم معوضإمعوض  أ.د./  2
  (خارجى)المنيا جامعة  –أستاذ بكلية الهندسة   أ.د./ هشام فتحى على حامد  3
  (من خارج القسم)           الفيزيقا والرياضيات الهندسيةأستاذ بقسم   بد القادرمحمد سيد عد./ أ.  4
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)  د./ عبد الفتاح عبد الغنى سعد  5

الحميد  هم عبدمحمد زين بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ -6
بشأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفحص والمناقشة وذلك نظراً لعدم التمكن من إنعقاد جلسة  -الصيفى 

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

  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  بد الناصر عبد الجواد محمدأ.د./ ع  1
  جامعة اإلسكندرية (خارجى) –أستاذ بكلية الهندسة   أ.د./ مصطفى حسين على  2
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)        د./ أحمد نبيه زكى راشدأ.  3
  أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  ./ محمد صالح طبورد  4

ر السنوى الخاص  /ةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد -7 وث بشأن التقري ا والبح ات العلي وكيل الكلية للدراس
  .م2020/2021 الجامعـى للعام اة بالقسمدكتوراللدرجة  ةالمسجل - وحيد عبد المؤمن الطويل ةمينأ/ مهندسةبال

  الموافقة على جاء بالتقرير.بيوصى مجلس القسم  القرار:
بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -8

المدرس المساعد بالقسم وذلك  - ىداوالخاصة بالمهندسة/ شيماء أمين قطب المع ةالجماعى لمناقشة رسالة الدكتورا
  بشأن طلب منح الدرجة لسيادتها فـى موضوع:

  “تحسين أداء أنظمة االتصاالت البصرية المُرمزة باستخدام تقنيات الشبكات العصبية العميقة”
“Performance Enhancement of Coded Optical Communication Systems Using Deep Neural 

Network Techniques”  
:بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار

تشكيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الهندسية مع  –على منح المهندسة/ شيماء أمين قطب المعداوي  ةبالموافق
  لجنة ثالثية لفحص الرسالة من السادة:
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 راهيم محمد الدكانى.أ.د./ إب )1(
 أ.د./ حسام الدين حسين أحمد. )2(
  أ.د./ أحمد نبيه زكى راشد.  )3(

بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -9
بالقسم وذلك بشأن سجل الم -رضا سيد أحمد محمد عمار الخاصة بالمهندس/  ماجستيرالجماعى لمناقشة رسالة ال

  طلب منح الدرجة لسيادته فـى موضوع:
  “تحسين جودة صور التربينات باستخدام فيديو المناظير الصناعية”

“Quality Enhancement of Turbine Images using Industrial Videoscope”  
والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  :بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص القرار

فى العلوم الهندسية مع خالص  الماجستيردرجة  –رضا سيد أحمد محمد عمار على منح المهندس/  ةبالموافق
  التهنئة. 

بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -10
بالقسم وذلك سجل الم -السيد منير عبد هللا الهندىمحمد الخاصة بالمهندس/  ماجستيرمناقشة رسالة الالجماعى ل

  بشأن طلب منح الدرجة لسيادته فـى موضوع:
  “دراسة تأثير اإلرتداد الصوتى على اإلشارات الصوتية”

“Investigation of Reverberation Effect on Speech Signals”  
طالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم :بعد اال القرار

فى العلوم الهندسية مع خالص  الماجستيردرجة  – السيد منير عبد هللا الهندىمحمد على منح المهندس/  ةبالموافق
  التهنئة. 

ـب الموافقة على لدراسات العليا والبحوث بشأن طل/ وكيل الكلية لةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد -11
  .الماجستيرلدرجة  -الهليس عبد العليم نورا محمد  /ةالتسجيل للمهندس

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:
  “للتعرف على الصور الملونة ءةفات كاذخوارزميات ”

“Efficient Algorithms for Color Image recognition”  
  تحت إشراف السادة:

  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية  معوض إبراهيم معوضأ.د./   1
 بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية أستاذ فتحى السيد عبد السميع.د./ أ  2

ـب الموافقة على عليا والبحوث بشأن طل/ وكيل الكلية للدراسات الةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد - 12
  .الماجستيرلدرجة  -إبراهيم إبراهيم عبد الفتاح محمد  التسجيل للمهندس/

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:
  “ستخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى الكشف عن األمراض الجلديةإ”

“Utilization of Artificial Intelligence Techniques for Skin Diseases Detection”  
  تحت إشراف السادة:

  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية  هـــــد طـــــه السيـــــط أ.د./  1
  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية مدرس  د./ وليد فؤاد جابر الشافعى  2

ب المق -13 وص الطل ن بخص دس/دم م اديمى للمهن رف األك د المش الم أحم يد س د الس م خال دى  – باس د بتمهي المقي
وبر  تير دورة أكت ادتى ( 2020ماجس افة م ب إض أن طل ةبش ة المتقدم ة الرقمي دوائر المتكامل دوائر ) و (ال ميم ال تص

د 2021لفصل الدراسى األول أكتوبر إلى مواد ا )المتكاملة بمساعدة الحاسب راً لع اتين من  هتمكنم وذلك نظ ول ه دخ
  .السابقالدراسى العام الفصل الدراسى الثانى بالمادتين ب

تصميم الدوائر ) و (الدوائر المتكاملة الرقمية المتقدمة(ضافة مادتى يوصى مجلس القسم بالموافقة على إ القرار:
  ذكور فى الطلب المقدم للقسم.للسبب الم 2021لفصل الدراسى األول أكتوبر إلى مواد ا )المتكاملة بمساعدة الحاسب
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دس/ خصوص الطلب المقدم من ب -14 اديمى للمهن هالمشرف األك و جازي ود أب ال محم ود كم دى  – محم د بتمهي المقي
ادة ( 2020ماجستير دورة يناير  افة م ابشأن طلب إض رية وتطبيقاته ائط البص ى األول النب ل الدراس واد الفص ى م ) إل

  .راسى الثانىبدالً من الفصل الد 2021أكتوبر 
) إلى مواد الفصل الدراسى النبائط البصرية وتطبيقاتهاضافة مادة (يوصى مجلس القسم بالموافقة على إ القرار:

  .2021األول أكتوبر 
المقيدة بتمهيدى  – أمانى سليمان محمد نجمالمشرف األكاديمى للمهندسة/ بخصوص الطلب المقدم من  - 15

الكترونيات الكم والبصريات ) وإضافة مادة (التعرف على األنماطلب حذف مادة (بشأن ط 2021يناير ماجستير دورة 
  .2021) وذلك بالفصل الدراسى القادم أكتوبر المتقدمة
لكترونيات الكم إ) وإضافة مادة (التعرف على األنماطحذف مادة (يوصى مجلس القسم بالموافقة على  القرار:

  .2021وذلك بالفصل الدراسى القادم أكتوبر للطالبة المذكورة ) والبصريات المتقدمة
 -الماجستير الخاصة بالمهندس/ محمد شاهين صقر على رسالة بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف  - 16

  المسجل بالقسم بشأن طلب الموافقة على تعديل عنوان الرسالة من:
  “متعددة الدخول والخروج الهائلة عادة إستخدام الدليل بين مستخدمي االتصال من جهاز إلى جهاز لنظمإ”

“Pilot Reuse among D2D Users in D2D under Laid Massive MIMO Systems” 
  إلى

  “مرحالتتحليل ومحاكاة آداء شبكات الخاليا الحرة المتعددة الدخول والخروج الضخمة والمعتمدة على ال”
“Performance Analysis and Simulation of the Relay Assisted Cell-Free mMIMO Networks” 

   .تغيير جوهرىعديل التهذا عنوان الرسالة مع إعتبار  عديلتالموافقة على بيوصى مجلس القسم  القرار:
 - ينا وجيه لمعى حناالماجستير الخاصة بالمهندس/ معلى رسالة بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف  - 17

  تعديل عنوان الرسالة من:المسجل بالقسم بشأن طلب الموافقة على 
  “بروتوكوالت مقترحة لشبكات التحسس لجسم االنسان ”

“Proposed protocols for body sensor networks” 
  إلى

لعاكسة اسطح والخروج الضخمة والمعتمدة على األتحليل ومحاكاة آداء شبكات الخاليا الحرة المتعددة الدخول ”
  “الذكية

“Performance Analysis and Simulation of the IRSs Assisted Cell-Free mMIMO Networks” 
  .تغيير جوهرىعديل التهذا عنوان الرسالة مع إعتبار  عديلالموافقة على تبيوصى مجلس القسم  القرار:

األستاذ بالقسم والمشرف على  -منى محمد صبرى شقير / ةالدكتور ةاألستاذ ةالسيدبخصوص الطلب المقدم من  -18
بشأن طلب الموافقة على إضافة  -المسجل بالقسم  –محمد شاهين صقر  /مهندسالماجستير الخاصة بال رسالة

  يين:التال ينلى قائمة المؤلفين للبحثإ –/ محمد سعيد محمد شلبى الدكتور
1) “The Cell-Free mMIMO Network Based on Relays: Mathematical Analysis and Performance 

Evaluation” 
2) “Mathematical Analysis and Performance Evaluation of The Cell-Free mMIMO Networks 

Based on Cognitive Relays” 
المذكور حيث أنه ليس من أعضاء لجنة اإلشراف على  مهندسمن رسالة الماجستير الخاصة بال ينوالمستخلص

 .ينمجهود فى اجراء البحثالرسالة ولكنه شارك ب
إلى قائمة المؤلفين  –محمد سعيد محمد شلبى  السيد الدكتور/الموافقة على إضافة بمجلس القسم يوصى  القرار:

  .المذكورين ينللبحث
األستاذ بالقسم والمشرف على  -منى محمد صبرى شقير / ةالدكتور ةاألستاذ ةالسيدبخصوص الطلب المقدم من  -19

بشأن طلب الموافقة على إضافة  -المسجل بالقسم  – اينا وجيه لمعى حنم /مهندسرسالة الماجستير الخاصة بال
  يين:التال ينلى قائمة المؤلفين للبحثإ –/ محمد سعيد محمد شلبى الدكتور
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1) “The Cell-Free mMIMO Network Based on IRSs: Mathematical Analysis and Performance 
Evaluation” 

2) “Mathematical Analysis and Performance Evaluation of The Cell-Free mMIMO Networks 
Based on Cognitive IRSs” 

المذكور حيث أنه ليس من أعضاء لجنة اإلشراف على  مهندسمن رسالة الماجستير الخاصة بال ينوالمستخلص
  .ينمجهود فى اجراء البحثالرسالة ولكنه شارك ب

إلى قائمة المؤلفين  –محمد سعيد محمد شلبى  السيد الدكتور/الموافقة على إضافة بيوصى مجلس القسم  القرار:
  .مذكورينال ينللبحث

قدم من ـب المطلال/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن ةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد -20
(الحاصل على بكالويوس الهندسة من الكلية من قسم هندسة  -سعيد محمد عبد السميع حسن حنضل  مهندس/ال

والذى يطلب فيه الموافقة على القيد بدبلوم الدراسات العليا  - )بتقدير عام مقبوللكترونيات الصناعية والتحكم اإل
 بالقسم.
م على قيد المهندس المذكور الموافقةعدم بيوصى مجلس القسم   القرار: ا بالقس ات العلي دبلوم الدراس تناداً  ب ك إس وذل
ادة (55) و (51سات العليا والمواد () من الئحة الدرا19) و (17(اد وإلى الم ات والم يم الجامع انون تنظ ) 92) من ق

  .من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
وث بشأنةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد -21 ا والبح ات العلي ب  / وكيل الكلية للدراس اء طل دإلغ الطالب  قي

ة الماجس دين لدرج د والمقي مائهم بع ة أس م تير اآلتي راً إلبالقس ـدةنظ اء الم ة ل نته مالقانوني ى  ه م 30/9/2021ف م ول
  خطة البحث حتى تاريخه وهم: يتقدموا لتسجيل

  دورة القيد  األسم  م
  م2015  ايمان صبرى عبدالفتاح القرم  1
  م2017  محمد مصطفى محمود الجوهرى  2
  م2017  محمد صالح مهدى الحامولى  3
 م2016  ينرباب ربيع محمد عبدالحليم ز  4
  م2016  رحاب محمد عبدالنبى ابوهاشم  5
 م2017  محمود امين عبدالعاطى امين  6
 م2017  اسالم عيسى ابراهيم الفخرانى  7

ً بيوصى مجلس القسم  القرار:      للوائح والقواعد المعمول بها. الموافقة على إلغاء القيد طبقا
ل الكل -22 ادة بابخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكي وث بشأن اإلف ا والبح ات العلي ة للدراس ى ي ة عل لموافق

وبر  دورة أكت م ب امعى  2021قبول قيد الطالب الجدد بالدراسات العليا بالقس ام الج ة 2021/2022للع ادة بنتيج م واإلف
  إمتحان القبول وبيانهم كالتالى:

  :موه طالب مقيدون بدبلوم الدراسات العلياثالثة : أوالً 
 المهندس / يوسف حسن يوسف حسن الطوبجى. )1(
 المهندسة/ دينا نشأت فايز أحمد عيسوى عتمان. )2(
  ودن. المهندسة/ بسمة سمير زكريا األ )3(

  :اوهم ن بتمهيدى ماجستيرتامقيد بتانلاثانياً: ط
  .دعاء مصطفى مصطفى خطاب) المهندسة / 1(
  .جميلة رضوان محمد فهيم) المهندسة / 2(

  وهم: ةمقيدون بتمهيدى دكتورا طالبثمانية ثالثاً: 
  .أحمد محمد عبد الفتاح مبروك) المهندس / 1(
  .أحمد حسين مصطفى محمد أبوشيتة) المهندس / 2(
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  .نيفين محمد فؤاد صادق الدسوقى) المهندسة / 3(
  .فاطمة محمد على خالف) المهندسة / 4(
  .إيمان محمد عبد المجيد عمران) المهندسة / 5(
  .زه رمضان عبده دندوحع) المهندسة / 6(
  .ايمان حسين محمد صالح على) المهندسة / 7(
  شبايك.) المهندسة / نجوى عادل محمد السيد 8(

عا: عالقات ثقافية:   را
بالقسم بشأن طلب الموافقة ستاذ المساعد األ –أحمد سعد الكورانى بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/  -1

  ادته.على تسجيل األبحاث الخاصة بسي
يوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته علماً بأن عناوين األبحاث باللغة العربية  القرار:

  .مطابقة لعناوين األبحاث باللغة اإلنجليزية
لمكتب التقرير الذى أعده ابخصوص كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية (إدارة اإلتفاقيات والمؤتمرات) بشأن  -2

  الثقافى المصرى بأسبانيا وذلك لتعزيز التعاون األكاديمى مع الجامعات األسبانية.
  بالموافقة على المقترحات التالية: يوصى مجلس القسم القرار:

 تبادل الزيارات العلمية بين البلدين لتبادل الخبرات العلمية. -
 .واإلشراف المشترك تخصيص منح لدراسة الماجستير والدكتوراة -
  بادل المنح الدراسية والتدريبية. ت -

: موضوعات عامة:
ً
  خامسا

يم والطالب بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية ل -1 ئون التعل أن ش ام بش دة بنظ ة الجدي ق الالئح تطبي
  .الطالب م وبيان بالمواد التى تم فتحها أمام2022-2021الساعات المعتمدة على الفرقة اإلعدادى فى العام الجامعى 

ً  القرار:   .أحيط المجلس علما
ودة: : أعمال ا

ً
  سادسا

  بخصوص إعتماد محاضر اللجان الفرعية بالقسم. -1

  إعتماد المحاضر التالية: يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

 محضر لجنة اإلشراف على سيمينارات القسم. -

  ظهر.بعد الم الساعة الواحدة ولما لم يستجد من أعمال فقد أنهيت أعمال الجلسة في تما

  رئيس مجلس القسم       أمين المجلس                                                             

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

  





  

  


