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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

  
  

ا البالد واستمرار القرارات م ١٤/٠٦/٢٠٢٠ قاالحد املوافانه  يوم  نظرا للظروف ال تمر 

ورونا ومع  وس ال ن من أخطار ف ماية املواطن امعة الصادرة من مجلس الوزراء  ات ا توج

نت  عقد اللقاءات. ةباالستعان م ــمجلس القساجتماع  دُعِق   فقد بالوسائل التكنولوجية واإلن

سال - ١ الوسائل الثالثة املتاحة، باستخدامالعاشرة  ةلسا ونفر صص  -٢ ،فيديو  املوقع ا

س آب روب القسم س القسم حيث ب حضور العضو ا مكت -٣ ،ع الوا  االجتماع دِق عُ رئ

عمل  سعيد محمد عبد العاطي الدكتور برئاسة السيد  لس(قائم  س ا العشرة  تمام الساعة  )رئ

  والنصف
ً
ل من السادة:ـصباحا ة    عضو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يةقسم مجلس  محضر  ر ونيات واالتصاالت الك   ندسة اإللك

لسة(   )العاشرةا
افق  خ األحد املو  م١٤/٠٦/٢٠٢٠املنعقدة بتار
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

  
  

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمــــــــــع الدكتور/ األستاذ السـيد ١
  أستاذ  السيد األستاذ الدكتور / مني محمد صبري شقيــــــــر  ٢
  أستاذ متفرغ  إبراهيم محمد الدكانـــــــــــى الدكتور/ األستاذ السـيد ٣
 أستاذ متفرغ  ـوض هللاـكمال حسن عــــــــــالسيد األستاذ الدكتور/   ٤
  أستاذ متفرغ  محمد محمد عبدالسالم نصـارالسيد األستاذ الدكتور /  ٥
 أستاذ متفرغ  حسام الدين حسين احمـــــــدالسيد األستاذ الدكتور /   ٦
 أستاذ متفرغ  هـــــــ/ طه السيد طــــــــــــــــــــاألستاذ الدكتورالسيد   ٧
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعــــــــــــــىالسيد األستاذ الدكتور  ٨
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ على حسن على مصطفـــــــى  ٩

 أستاذ متفرغ أبوالعــــــــــــزمالسيد األستاذ الدكتور/ عاطف السيد   ١٠
 أستاذ متفرغ  معوض إبراهيم معـــــــــــوضالسيد األستاذ الدكتور/   ١١
  أستاذ متفرغ  ودــــالسيد األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمــ  ١٢
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليـــــــب السيد األستاذ الدكتور/  ١٣
 أستاذ متفرغ  السيــــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود ديـــــــــاب  ١٤
 أستاذ متفرغ  ــــىـعبدالعزيز طه كامل شلبـــالسيـــــــــــــد الدكتور/   ١٥
 أستاذ متفرغ  ىــــالسيــــــــــد الدكتور/ محمد محمد السعيد الحلوانــ ١٦
  أستاذ متفرغ  اوىــالفيشـــــــــــــــ عادل شاكرالسيــــــــــد الدكتور/   ١٧
  أستاذ متفرغ  عبد الفتاح عبد الغنى سعــــــــد السيــــــــــد الدكتور/  ١٨
  أستاذ متفرغ  عبدالمجيد عبدالحكيم شرشــــر السيــــــــــد الدكتور/  ١٩
 أستاذ متفرغ  أحمد ابراهيم محمد بهنســــــــى /السيــــــــــد الدكتور  ٢٠
  أستاذ مساعد  أسامه فوزى زهران /السيــــــــــد الدكتور  ٢١
  أستاذ مساعد  أحمد نبيه زكى راشـــــــــــــــــد/ السيــــــــــــد الدكتور  ٢٢
 أستاذ مساعد  هند عبد العظيم ملهــــــــــــــــط ة/الدكتورة السيــــــــد  ٢٣
 أستاذ مساعد  طبـــــــــــــــــــــورمحمد صالح  /السيــــــــــــد الدكتور  24
 مدرس  /محمد ريحان امام المليجـــــــــىالدكتور السيــــــــــــد  25
  مدرس  / محمد جالل السيد المشــــــــدالدكتور السيــــــــــــد  ٢٦
  مدرس  السيــــــــــــد الدكتور/ أمير صالح حافظ الصفـــراوى  ٢٧
  مدرس  / أحمد محمد بنيه ديــــــــــــابالدكتور السيــــــــــــد  ٢٨
 مدرس  / وليد فؤاد جابر الشافعـــــــــــىالدكتور السيــــــــــــد  ٢٩

  

  

  

يةمجلس  محضر  ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 

لسة(   )العاشرةا
افق  خ األحد املو  م١٤/٠٦/٢٠٢٠املنعقدة بتار
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

لس بدأ السيد س ا حيب بالسادة أعضاء  الدكتور رئ سم هللا الرحمن الرحيم وال االجتماع بذكر 

لس ميع  ا  ل
ً
م جمعيا التوفيقمتمنيا ـــال  ،وان يحفظ ثم قام  سيادته باستـعراض جـــدول األعمــ

ـــي:   ع النـحو التالـ

ــات : ــ ـــ   - أوال: املصادقــــــــ

لسةــاجتماع مجلس القس رمحض -١  م٠٩/٠٥/٢٠٢٠قاملنعقدة  يوم األحد املوافـ التاسعة م ا

لسة إ: التصديق ع محضر القرار املنعقدة يوم األحد املوافق  التاسعةجتماع مجلس القســم ا

  م٠٩/٠٥/٢٠٢٠قاملوافـ

س: ثانيا ضات املمنوحة ا رئ   -: القسم مجلس التفو

لس بمنح: القرار س /السيد الدكتور  أو ا عمل رئ  مجلس سعيد محمد عبد العاطي القائم 

ضاتنفس القسم  س املمنوحة التفو   .السابقالقسم  مجلس لرئ

افقات ا:ثالث ض: مو   -بالتفو

ــاد ســـــعيد محمـــــد حســـــن-١ ـــاعد  –بخصـــــوص الطلـــــب املقـــــدم مـــــن الســـــيد الـــــدكتور/ عمـــ األســـــتاذ املســ

شأن  ـعال(تجديـد  أجـازة بـدون مرتـب لسـيادته  ع املوافقةبالقسم  للعمـل بجامعـة جـازان ) عـام الرا

ية السعودية،    .م٣١/٠٧/٢٠٢١ا  ٠١/٠٨/٢٠٢٠و ذلك اعتبارا باململكة العر

ض: القرار   التوصية باعتماد املوافقة بالتفو

شـأن  –بخصوص الطلب املقدم من السـيد الـدكتور/ وليـد فـؤاد سـعد  -٢ األسـتاذ املسـاعد بالقسـم 

عال(تجديد أجازة بدون مرتب لسيادته  ع املوافقة ية ) عام الرا للعمل بجامعة شقراء باململكة العر

  م٣١/٠٧/٢٠٢١ا  ٠١/٠٨/٢٠٢٠و ذلك اعتبارا السعودية، 

ضالقرار   : التوصية باعتماد املوافقة بالتفو

ع مسـيحة سـعد  -٣ األسـتاذ املتفـرغ  –بخصوص الطلب املقدم من السيد االستاذ الدكتور/ نا ود

شـــأن  ـــ بالقســـم  ـــاملوافقـــة ع ـــعال(تجديـــد أجـــازة بـــدون مرتـــب لســـيادته  ع مرافـــق للزوجـــة  )عـــام الرا

كية  االت املتحدة االمر عمل بالو   م١٩/٠٦/٢٠٢١ا  ٢٠/٠٦/٢٠٢٠و ذلك اعتبارا وال 

ضالقرار   : التوصية باعتماد املوافقة بالتفو
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ـــ  -٤ ــ ـــد فـــــوزي مر ـــيد الـــــدكتور/ محمــ ــأن  –بخصـــــوص الطلـــــب املقـــــدم مـــــن الســ شـــ ـــم  األســـــتاذ بالقســ

ــ املوافقــة ع(تجديــد أجــازة بــدون مرتــب لســيادته  ع ــ ســلطان باململكــة ) عــام ســا للعمــل بجامعــة االم

ية السعودية،    م٣١/٠٧/٢٠٢١ا  ٠١/٠٨/٢٠٢٠و ذلك اعتبارا العر

ضالقرار   : التوصية باعتماد املوافقة بالتفو

األســتاذ املتفـــرغ  –بخصــوص الطلــب املقـــدم مــن الســـيد االســتاذ الــدكتور/ ســـامي محمــد الضـــليل  -٥

شـــأن  ـــ املوافقـــةبالقســم  اســـب  ع ـــد العـــا لعلـــوم ا ليـــا) للعمـــل باملع تجديـــد نـــدب ســـيادته (نــدبا 

ام  ر للعام ا   م٢٠٢٠/٢٠٢١نظم املعلومات بالسادس من اكتو

ضالقرار   : التوصية باعتماد املوافقة بالتفو

األســتاذ  –د احمــد احمــد ابــو الفضــل بخصــوص الطلــب املقــدم مــن الســيد االســتاذ الــدكتور/ احمــ -٦

شـــأن  ـــ املوافقـــةاملتفـــرغ بالقســـم  تجديـــد أجـــازة بـــدون مرتـــب لســـيادته للعمـــل بجامعـــة امللـــك عبـــد  ع

ام  ية السعودية للعام ا ز باململكة العر   م٢٠٢٠/٢٠٢١العز

ضالقرار   : التوصية باعتماد املوافقة بالتفو

عا ــــا:را ــ    -: دراسات عليـ

شــأن طلـــب  -١ ليــة للدراســات العليــا والبحــوث  بخصــوص كتــاب الســيد األســتاذ الــدكتور/ وكيــل ال

يم ن حســن ابــرا ن محمــد حســ نــدس/ حســ يل للم ــ ــ  ال ــ  -املوافقــة ع يـــر  لدرجــة املاجس

ندسية  موضوع:    -العلوم ال

مة  " روج ال رة واملتعددة الدخول وا اليا ا ات االتصاالت ذات ا ز اداء شب   "عز

"Performance Enhancement of the Cell-Free Massive MIMO Communication Networks"  

  -تحت إشراف السادة:

 الوظيفة االسم م

ى شق ١ ونيات  أ.د/ م محمد ص ندسة االلك يةأستاذ بقسم  ر   واالتصاالت الك

يه دياب 2 ية  د/ أحمد محمد ب ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   مدرس بقسم 

يل.ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   ع ال
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

شــأن طلـــب  -٢ ليــة للدراســات العليــا والبحــوث  بخصــوص كتــاب الســيد األســتاذ الــدكتور/ وكيــل ال

ندســــــ يل للم ــــــ ـــ  ال ـــ ــــة ع ــــاوي / ةاملوافقــ شــ ــــود الف ــــيم عبداملقصــ لدرجـــــــة  -ســـــــمية عبــــــد العظــ

ندسية   - موضوع: الدكتوراة  العلوم ال

ية اإلصطناعية"  ات العص   " الكشف املبكر عن أورام ا بإستخدام الشب

"Early Detection of Brain Tumors using Artificial Neural Networks" 

  -تحت إشراف السادة:
 الوظيفة االسم م
ى شق ١ ية أ.د/ م محمد ص ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ بقسم 

ية  د. وليد سعد فؤاد حل 2 ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ مساعد بقسم 

يل.ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   ع ال

ليــة  -٣ شــأن طلـــب بخصــوص كتــاب الســيد األســتاذ الــدكتور/ وكيــل ال للدراســات العليــا والبحــوث 

ندسـ يل للم ـ ـ  ال بـه محمـد عبـدالعظيم عمـارةةاملوافقة ع ـ العلـوم  - /  لدرجـة الـدكتوراة 

ندسية   - موضوع: ال

يص األمراض بإستخدام اإلشارات والصور الطبية "    " تقنيات الية ل

"Automatic Techniques for Diseases Diagnosis using Biomedical Signals and Images" 

  -تحت إشراف السادة:
 الوظيفة االسم م
ية أ.د/ طه السيد طه ١ ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ متفرغ بقسم 

ي 2 ية  أ.د/السيد محمود الر ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ متفرغ بقسم 

شاوي  د/عادل شاكر  3 ية  الف ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ مساعد متفرغ بقسم 

ية  د/محمد السيد الوكيل 4 ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   مدرس بقسم 

يل.ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   ع ال

شــأن طلـــب  -٤ ليــة للدراســات العليــا والبحــوث  بخصــوص كتــاب الســيد األســتاذ الــدكتور/ وكيــل ال

ندس/  يل للم ميد عمران شعيباملوافقة ع  ال ـ  - محمد رضا عبدا يــر  لدرجـة املاجس

ندسية  موضوع:    -العلوم ال

ية "  اء االصطنا  تطبيقات الرعاية ال   "إستخدام تقنيات الذ

"Utilization of Artificial Intelligence Techniques in Healthcare Applications"  

  -تحت إشراف السادة:
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

 الوظيفة االسم م

ية أ.د/ طه السيد طه ١ ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ متفرغ بقسم 

شاوي  ٢ ونيات   د/عادل شاكر الف ندسة االلك يةأستاذ مساعد متفرغ بقسم  ر   واالتصاالت الك

يل.ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   ع ال

شأن طلــب  -٥ لية للدراسات العليا والبحوث  بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل ال

ل  ندسة/ أمينة وحيد عبد املؤمن الطو لة لدرجة الدكتوراة  -املوافقة ع ايقاف قيد امل امل

ندسية   وذلك لرعاية الطفل.  العلوم ال

  .ايقاف القيدع ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار

ف  -٦ اصة بالطالب/ شر نة االشراف ع رسالة املاجست ا بخصوص الطلب املقدم من 

ى  ن غي عنوان الرسالة من  –محمد عبداملقصود ا   شأن طلب املوافقة ع 

اليا  بع نقطة القدرة العظ ل   الشمسيةت

Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Cells 

  ا 

ن جودة الصور الرقمية  التطبيقات الطبية   تحس

Quality Enhancement of Digital Images in Medical Applications  

ـــ مجلـــــس القســـــم: القــــرار ــ عـــــديال با يو عـــــديل عنـــــوان الرســـــالة،مع اعتبـــــار التعـــــديل  ـــ  ــ ملوافقـــــة ع

ا. ر   جو

ف  -٧ اصة بالطالب/ شر نة االشراف ع رسالة املاجست ا بخصوص الطلب املقدم من 

ى  ن فت عبد السيمع،  /شأن طلب أضافة السيد االستاذ الدكتور  –محمد عبداملقصود ا

اجة   ود سيادتة.البحث موضوع  وذلك 

ــــ مجلــــس القســــم: القــــرار ــــ ملوافقــــة با يو ــــ /االســــتاذ الــــدكتور أضــــافة الســــيد ع عبــــد  الســــيد فت

نة االشراف.     السيمع ا 

ر بخصوص  -٨ لة ر  / ندسةاالختبار الشامل للمنة تقر حاب محمد حل ابو العطا، امل

ندسية. صول ع درجة الدكتوراة الفلسفة  العلوم ال   بالقسم ل

ر.ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   ع ما جاء بالتقر



                                                                                        
 

Communication_Dep_FEE@el-eng.menofia.edu.eg                                                                             http://electronic. menofia.edu.eg   
 
 A.R.E.,Menouf 32952 , Tele & fax : (048)                             جمهورية مصر العربية ، ٣٢٩٥٢ منوف ،  تليفون ,فاكس  :٣٦٦١٧١٦(٠٤٨)
3661716                    

  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

ندسة  -٩ نة االختبار الشامل للم ر  لة  /بخصوص تقر فاطمة سامي سعيد عبدهللا، امل

ندسية. صول ع درجة الدكتوراة الفلسفة  العلوم ال   بالقسم ل

ر.ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   ع ما جاء بالتقر

ندس  - ١٠ نة االختبار الشامل للم ر  لعبدالرحمن محمد مصطفي سليم،  /بخصوص تقر  امل

ندسية. صول ع درجة الدكتوراة الفلسفة  العلوم ال  بالقسم ل

ر.ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   ع ما جاء بالتقر

  بخصوص الطلب املقدم من- ١١
ُ

ي احمد عبية و السيد  /السيد االستاذ الدكتور من  ٍل  صالح ص

ندس/ محمد خليل عبد نة االشراف  عضوي محمد فرحات عثمان حميد  /الدكتور  ع امل

شأن م طلب املنعم النجار،  م اقبول اعتذار نة االشراف وذلك لظروف  اعن االستمرار  

اصة  .ا

ـــيد االســـــتاذ الـــــدكتور  بخصـــــوص الطلـــــب املقـــــدم وكـــــذلك ـــ املشـــــرف  /مـــــن الســ ــ ي الســـــيد محمـــــود الر

  :أضافة السادة شان الرئ ع الطالب 

ية     أ.د / طه السيد طه        -١ ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك  أستاذ متفرغ بقسم 

شاوي  -٢ ية    د/عادل شاكر الف ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ مساعد متفرغ بقسم 

ودنة االشراف ا    .مااجة موضوع البحث 

  .ع طلب االعتذار وطلب االضافة ملوافقةبا القسميو مجلس : القرار

ر البخصوص اعتماد التق- ١٢  .لطالب الدراسات العليا بالقسم ةنصف سنوار

ر.اع ما جاء بالتقملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   ر

  -:عالقات ثقافية:خامسا

ــ الطيــب أبــو العــال ابخصــوص الطلــب  -١ ندســة/ رانيــا عن املــدرس املســاعد بالقســم  –ملقــدم مــن امل

اشأن طلب  سياد اص  يل البحث ا   .املوافقة ع 

  .يل البحثع ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار

ندس/ ابخصوص الطلب  -٢ رملقدم من امل ـ درجـة امل شام محمود عبد الظا ل ع  سـتجاوامل

يل االبحاث ، بالقسم ن) شأن طلب املوافقة ع  سيادتة(بحث اصة    .ا

يل ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   .االبحاثع 
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

نــــدس/ محمــــودابخصــــوص الطلــــب  -٣ ــــ احمــــد محمــــد ملقــــدم مــــن امل املــــدرس املســــاعد  –حســــب الن

شـــر بالقســـم افـــاة  ـــ م صـــول ع ن، حيـــث ان  شـــأن طلـــب ا ن العـــن بحثـــ شـــور بحثـــ لـــة ـــ مج نم

ة.ع   املية ذات سمعة متم

  البحث االول تحت عنوان :
Joint Optimal Transceiver Placement and Resource Allocation Schemes for Redirected 

Cooperative Hybrid FSO/mmW 5G Fronthaul Networks 

لة:   ا
IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, 2018 | Volume: 10, Issue: 12  

IF: 3.093  

يالبحث    : تحت عنوان الثا

  
Optimal transceiver placement and resource allocation schemes in cooperative dynamic FSO 

networks 

لة:   ا
IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, 2019, Volume: 11, Issue: 11  

IF: 3.093  
 

شر صرفع ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار افاة  ن م   .للبحث

ستجد من أعمال:   ما 

ات العامليةبخصوص النظر   -١ الت والدور شر با افأت ال وال تصرف طبقا للقواعد  م

ا،   املعمول 

لية  الدكتور  األستاذ السيدبرفع مذكرة للعرض ع  يو مجلس القسم: القرار / وكيل ال

  التخاذ مايلزم. للدراسات العليا والبحوث

طاب  -٢ شأن بخصوص ا الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية "إدارة املنح والبعثات" 

مسية الثامنة ٢٠٢٠/٢٠٢١خطة البعثات املوحدة لعام  طة ا ع من ا م العام الرا

ديدة.٢٠١٧/٢٠٢٢ طة ا ا  ا تم اإلعالن ع االت البحثية ال س  م، وذلك الختيار ا

االت البحثية برفع يو مجلس القسمالقرار:  دول املرفق ،خطة البعثات  ا   :با
ية  م ال البح باللغة العر ية  ا ال البح باللغة االنجل   ا

ا  االتصاالت  ١  Nanotechnology and its Applications in Communications  ندسة النانو وتطلبقا

ا  ٢ ونيات الرقمية وتطبيقا  Digital Electronics and its Applications  االلك
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

ات  ٣  Network Security  امن الشب

املة  ٤  Integrated Circuit Design  تصميم الدوائر املت

ونيات امليكروموجات  ٥  Microelectronic Engineering  ندسة الك

ا  ٦  Acoustics and its Applications  الصوتيات وتطبيقا

ندسة الطبية   ٧ ةال يو  Medical Engineering and Bioinformatics  واملعلوماتية ا

ا  ٨ ة املعلومات وتطبيقا  Information Theory and its Applications  نظر

ا    ٩ االنظمة الدفينة وتطبيقا

  االتصاالت

Embedded systems and its Applications in Communications 

را    م.14/06/٢٠٢٠املوافق  االحديوم وقد انت االجتماع  تمام الساعة الثانية عشرة ظ

لس                                     ن ا س مجلس القسم                               أم عمل رئ   قائم 

  

 سعيد محمد عبد العاطيد/                                   د/ وليد فؤاد الشاف                


