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اف االحدإنه  يوم  ماية م 13/6/2021 قاملو  للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء 

ً
ستمرارا ا البالد و  للظروف ال تمر 

ً
ونظرا

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

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

ساب صصة لإلجتماع باإلضافة إ إستخدام جروب القسم ع تطبيق الوا عذر حضوره لإلجتماع اإلجتماعات ا حيث ُعِقد  .ملن 

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

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمع الدكتور/ األستاذ السـيد 1
  أستاذ  ستاذة الدكتورة / مني محمد صبري شقيراأل ةالسيد  2
  أستاذ  سعيد محمد عبد العاطى /الدكتور األستاذ السيد 3
  أستاذ متفرغ  إبراهيم محمد الدكانى الدكتور/ األستاذ السـيد  4
 أستاذ متفرغ  كمال حسن عوض هللالسيد األستاذ الدكتور/   5
  أستاذ متفرغ  نصـار محمد محمد عبدالسالمالسيد األستاذ الدكتور /  6
 أستاذ متفرغ  حسام الدين حسين أحمدالسيد األستاذ الدكتور /   7
 أستاذ متفرغ  / طه السيد طهالسيد األستاذ الدكتور  8
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعىالسيد األستاذ الدكتور  9
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ على حسن على مصطفى  10
 أستاذ متفرغ ستاذ الدكتور/ عاطف السيد أبوالعزمالسيد األ  11
 أستاذ متفرغ  معوض إبراهيم معوضالسيد األستاذ الدكتور/   12
  أستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمود  13
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب السيد األستاذ الدكتور/  14
 أستاذ متفرغ  / صالح الدين محمود ديابالسيــــــــــــد الدكتور  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  عادل شاكر الفيشاوىالدكتور/  ــدـالسيــــــــ  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  محاسن كمال حسين /ةالدكتور ةــــدالسيــــ  23
  أستاذ متفرغ  / جابر السيد محمد األبيضالدكتور دالسيـــــــــــ  24
  أستاذ مساعد  أحمد نبيه زكى راشد/ السيـــــــــــد الدكتور  25
  أستاذ مساعد  هند عبد العظيم ملهط ة/الدكتورة دـالسيـــــــ 26
 أستاذ مساعد  محمد صالح طبــور /كتورالسيـــــــــــد الد 27
 مدرس  / إيمان أحمد عطية سلطانالدكتور السيـــــــــــد 28
  مدرس  السيــــــــــد الدكتور/ أحمد عبد العزيز عبد الرحمن  29

  

  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة

يةمجلس إجتماع  محضر ر ونيات واإلتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 

لسة( ام  )عشرةادية ا ا   م 2021 – 2020للعام ا
افق حديوم األ  املنعقد  م2021 / 7 / 11 املو
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 ودعاء إلى هللا بالتوفيق "سم هللا الرحمن الرحيمب"جتماع بذكر اإلالقسم  األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس بدأ السيد
فى وفاة وإستهل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم الحديث بتوجيه خالص التعازى لمجلس وأسرة القسم 

ثم شرع سيادته النظر فى جدول األعمال على  - المرحوم بإذن هللا تعالى السيد األستاذ الدكتور/ محمد عالء بنيامين 
  حو التالي:الن

 
ً
  : املصادقـــــــات:أوال

 م.13/6/2021ق المواف ألحدعقد يوم اذى الو )العاشرة الجلسة(جتماع مجلس القسم إ رمحض -1
  م.13/6/2021الموافق  ألحدا يومعقد ذى الو )العاشرة الجلسة(مجلس القسم  إجتماعالتصديق على محضر  القرار:

 
ً
ض: ثانيا افقات بالتفو   :مو

بشـأن طلب األستاذ بالقسم  -السيد األستاذ الدكتور/ محمد فوزى محمد مرعى طلب المقدم من بخصوص ال -1
وذلك للعمل بجامعـة األمير سلطان بالمملكة  )ثامنإجازة بدون مرتب لمدة عام (عام  منح سيادتهالموافقة على 

  .2022يوليو  31وحتى  2021 أغسطس األول منمن  وذلك إعتباراً  العربية السعودية

  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

المدرس بالقسم بشأن طلب  -بخصوص الطلب المقدم من السيدة الدكتورة/ هالة فريد عبد الدايم مصطفى  -2
 األول من(عام سادس) وذلك إعتباراً من  لموافقة علـى منح سيادتها إجازة رعاية طفل بدون مرتب لمدة عاما

  .2022يوليو  31وحتى  2021 أغسطس

  .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:

طلب األستاذ المتفرغ بالقسم بشأن  - بخصوص الطلب المقدم من السيـد األستاذ الدكتور/ سامى عبدالمنعم الضليل  -3
لى لعلوم الحاسب للمعهد العا للعمل عميداً وذلك  ثانى عشر)تجديد ندب سيادته ندباً كلياً لمدة عام (عام على الموافقة 

  .2022يوليو  31وحتى  2021 أغسطس األول منوذلك إعتباراً من ونظم المعلومات بمدينة السادس من أكتوبر 

 التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

بالقسم بشـأن المتفرغ األستاذ  - حمدى عبد الخالق شرشربخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/  -4
جامعة الدلتا للعلوم بكلية الهندسة ب) وذلك للعمل تاسعلمدة عام (عام تجديد ندب سيادته ندباً كلياً لب الموافقة على ط

  .2022يوليو  31وحتى  2021 أغسطس األول منوذلك إعتباراً من  ةصبجمنولوجيا والتك

  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

 
ً
  :: دراسات عليـــــــاثالثا

بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -1
المسجل بالقسم وذلك  - الجماعى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ شادى ممدوح عبد الرحيم ابراهيم

  بشأن طلب منح الدرجة لسيادته فـى موضوع:

  "مثلدراكية  باإلستشعار األمان والموثوقية في الشبكات الراديوية اإلبين األمفاضلة "

"Reliability and Security Tradeoff in Cognitive Radio Networks with Optimal Sensing" 

القسم :بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس  القرار
درجة الماجستير فى العلوم الهندسية مع خالص  –براهيم إبالموافقه على منح المهندس / شادى ممدوح عبد الرحيم 

 التهنئة. 

بشأن إنتهاء المدة القانونية  / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثةالدكتور ةاألستاذ ةبخصوص كتاب السيد -2
لين لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية حيث أن مدة الدراسة ال تزيد عن الخاصة بطالب الدراسات العليا المسج
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ولم يحصلوا على درجة  30/9/2021أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك والتى تنتهى فى 
الم سإخرهم المهندس/ آو -حمد سامى محمود على أ) طالب أولهم المهندس/ 33الماجستير حتى اآلن وعددهم (

  حمد.أعبده سيد  هسامأ
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
  عام ثالث  2015أكتوبر  حمد سامى محمود علىأ  1
  عام ثالث  2015أكتوبر  سيد عبدالغنى ناصفالغنى ال عبد  2
  عام ثالث  2015أكتوبر  محمود محمد محمود خليفة  3
  عام خامس  2012أكتوبر  رامى محمد عمر خطاب  4
  عام ثالث  2015أكتوبر  الرؤوف محمد ربيع على عبد  5
  عام ثالث  2015أكتوبر  نيفين حامد عزت حسن  6
  عام خامس  2013أكتوبر  الء محمد على ابراهيم األشقرأ  7
  عام خامس  2013أكتوبر  وليد فوزى زكى على    8
  عام ثانى  2016أكتوبر   الملك منى كريم شفيق عبد  9

  عام ثالث  2015أكتوبر  يوسف فاروق عفيفى محمد سالم  10
  عام ثالث  2014أكتوبر  النعا أحمد أحمدعلياء   11
  عام أول  2017أكتوبر  دريس عسلإمحمد على محمد   12
  عام ثالث  2014أكتوبر  صالح الدين عبداللطيف رجب أميرة  13
  عام ثالث  2014أكتوبر  نورهان محمد أشرف محمد الدفراوى  14
  عام ثالث  2013أكتوبر  بسيونى الشريف أحمدية آ  15
  عام رابع  2014أكتوبر  محمد الدسوقى أحمدهبة محمد   16
  عام ثانى  2016أكتوبر   ياسمين عادل حسين زايد  17
  عام ثانى  2016أكتوبر   براهيمإن سحمد حسين ححسين م  18
  عام ثالث  2015أكتوبر  محمد شاهين صقر  19
  عام ثالث  2015أكتوبر  أحمدبحر محمد  أحمد  20
  عام رابع  2014أكتوبر  محمد زكريا محمد عطية  21
  عام خامس  2013أكتوبر  حماد أحمدراندا صابر   22
  عام رابع  2014أكتوبر  الفتاح الغراب باسم عادل عبد  23
  عام ثالث  2015أكتوبر  الحميد الشليبى الحميد محمد عبد عبد  24
  عام ثانى  2016أكتوبر   ربه بكر الرازق عبد رانيا عبد  25
  أولعام   2016أكتوبر   آية صبرى يونس عيد  26
  أولعام   2017أكتوبر   الجواد الحافظ عبد يمن عبدألمياء   27
  أولعام   2017بر أكتو  سعيد أحمدالعظيم  يارا عبد  28
  أولعام   2017أكتوبر   الرحيم الرحمن فاروق محمد عبد عبد  29
  أولعام   2017أكتوبر   محمد جمال رجب العماوى  30
  عام ثانى  2016أكتوبر   أحمد كمال مصطفى مسرجه  31
  عام أول  2017أكتوبر   منه هللا عبد الحليم محمد اسماعيل  32
  عام أول  2017وبر اكت  إسالم أسامه عبده سيد أحمد  33
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بشأن إنتهاء المدة القانونية  بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث -3
الخاصة بطالب الدراسات العليا المسجلين لدرجة دكتور الفلسفة فى العلوم الهندسية حيث أن مدة الدراسة ال تزيد 

ولم يحصلوا على  30/9/2021ب القواعد المنظمة لذلك والتى تنتهى فى عن خمس سنوات من تاريخ القيد حس
خرهم المهندس/ أحمد آو -) طالب أولهم المهندسة/ فاطمة السيد على ابراهيم 9درجة الدكتوراه حتى اآلن وعددهم (

  محمد فوزى الصادق.

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

  مدة المد  دورة القيد  اسم الطالب  م
  عام رابع   م2013أكتوبر  فاطمة السيد على ابراهيم  1
  عام ثالث  م2014أكتوبر  هديل عادل محمد عطية  2
  عام أول  م2016أكتوبر  مروة عبد الحميد عبدالفتاح السيد  3
  عام أول  م2015أكتوبر  ن جرجس سيدهم جرجس عوضجرمي  4
  عام أول  م2016أكتوبر  بيداء مرتضى زكى ابوالحسن  5
  عام أول  م2014أكتوبر  غادة منير شاكر جاد  6
  عام ثانى  م2015أكتوبر  أحمد على بدوى رصاص  7
  عام أول  م2016أكتوبر  أحمد عبد الصمد عبد المنعم عساكر  8
  عام أول  م2016كتوبرأ  أحمد محمد فوزى الصادق  9

بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ مصطفى مفتاح على محمد  - 4
  المسجل بالقسم بشأن طلب الموافقة على إلغاء تسجيله وذلك النقطاعه عن استكمال الدراسة. -مفتاح 

  ه وذلك النقطاعه عن استكمال الدراسة.إلغاء تسجيل يوصى مجلس القسم بالموافقة على القرار:

بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ آيات البيومى محمود سالم  -5
  المسجلة بالقسم بشأن طلب الموافقة على إلغاء تسجيلها وذلك النقطاعها عن استكمال الدراسة. -

  عن استكمال الدراسة. اوذلك النقطاعه اإلغاء تسجيله ة علىيوصى مجلس القسم بالموافق القرار:

بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلب الموافقة على إيقاف  -6
راً والمقيد لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية وذلك نظ -قيد المهندس/ عبد الفتاح هشام عبد الفتاح مرسى 

  لظروف مرض والدته.

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

بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلب الموافقة على إيقاف  -7
والمقيدة لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية وذلك نظراً لظروف مرض  –قيد المهندسة/ هند عادل سيد أحمد 

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

لب الموافقة على إيقاف بخصوص كتاب السيدة األستاذة الدكتورة/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن ط -8
والمسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم وذلك المدرس المساعد بالقسم  –تسجيل المهندس/ كيرلس فؤاد لبيب يوسف 

للحصول  )E-JUSTباالسكندرية ( –من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا نظراً لحصوله على منحة 
   على درجة الدكتوراة.

  علي إيقاف التسجيل طبقاً للوائح والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.لموافقة با س القسميوصي مجل القرار:
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المسجل بالقسم للحصول على  –تقرير لجنة اإلمتحان الشامل للمهندس/ أحمد عاطف حسن محمد  خصوصب -9
  درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الهندسية.

  جاء بالتقرير. يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما القرار:

محمد محمود عطية  /مهندسشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالالطلب المقدم من لجنة اإلبخصوص  -10
جلسة نعقاد إتمكن من اللعدم  الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفحص والمناقشة وذلك نظراً طلب بشأن  -العباسى 

  د .المناقشة لظروف جائحة كورونا التى تمر بها البال

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

  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  أ.د./ طه السيد طه  1
  بأكاديمية الشروق (خارجى) أستاذ  صالح السيد إبراهيم العجوز أ.د./  2
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)       هرانأ.د./ أسامه فوزى ز  3
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  د./ عادل شاكر الفيشاوى  4

محمود  أحمدوفاء  /ةبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراة الخاصة بالمهندس -11
  بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:درس المساعد الم –ن سليما

  تصنيف الصور الطبية باستخدام التعلم العميق""
Medical Image Classification Using Deep Learning""  

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

  (داخلى) بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية متفرغأستاذ   السيد محمود الربيعى /أ.د.  1
  )عن لجنة االشراف( بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية متفرغأستاذ   معوض إبراهيم دسوقى أ.د./  2
   (عن لجنة االشراف) واإلتصاالت الكهربيةبقسم هندسة اإللكترونيات أستاذ   / منى محمد صبرى شقيرأ.د.  3
  (خارجى) أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى   شركسأحمد مها  د./أ.  4

 -اسالم اسامة عبده  المهندس/بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصـة ب - 12
وذلك  إلى لجنة اإلشرافاألستاذ المساعد بالقسم  -هند عبد العظيم ملهط  ة/الدكتوربشأن طلب الموافقة على إضافة 

  .انظراً لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته
إلى لجنة اإلشراف وتصبح  - هند عبد العظيم ملهط/ ةالدكتورإضافة يوصى مجلس القسم بالموافقة على   القرار:

  كالتالى: لجنة اإلشراف

  أستاذ بالقسم  ليلضأ.د./ سامى عبد المنعم ال
 أستاذ مساعد بالقسم د./ هند عبد العظيم ملهط
 أستاذ مساعد بالقسم د./ محمد ريحان المليجى

قطب  قطب جابر /المهندسبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصـة ب - 13
   ر عنوان الرسالة من:الموافقة على تغييطلب بشأن  - الدعوشى

  "تقليل الضوضاء النبضيه فى نظام خط الطاقة الناقل"
"Impulsive Noise Reduction in Power Line Carrier System"  

  لى:إ
  "تحليل األداء وتحسين سعة الشبكة الضوئية"

"Performance Analysis and Capacity Enhancement of Optical Network"  

ة  -أحمد السيد عبد الحليم فرغل الدكتور/ السيد لى إضافة الموافقة عكذلك و ة الهندس اعد بكلي ة  –األستاذ المس جامع
  .لحاجة موضوع البحث الى مجهوداته وذلك نظراً  لى لجنة اإلشرافإ سوهاج
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فقة على والموا -جوهرياً  غييراً ت عديلهذا الت مع إعتباريوصى مجلس القسم بالموافقة على تغيير العنوان   القرار:
  كالتالى: لى لجنة اإلشراف وتصبح لجنة اإلشرافإ - أحمد السيد عبد الحليم فرغلالسيد الدكتور/ إضافة 

  أستاذ بالقسم  رانـفوزى زه هسامأ/ .د.أ
 جامعة سوهاج –بكلية الهندسة ساعد أستاذ م أحمد السيد عبد الحليم فرغل/ .د
 مدرس بالقسم مير صالح الصفراوىأ/ .د

:
ً
عا   عالقات ثقافية: را

المدرس بالقسم بشأن طلب  –بخصوص الطلب المقدم من السيدة الدكتورة/ هالة فريد عبد الدايم مصطفى  -1
  الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادتها.

رار: يادته الق ة بس اث الخاص جيل األبح ى تس ة عل م بالموافق س القس ى مجل ة  ايوص اث باللغ اوين األبح أن عن اً ب علم
  .عربية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة اإلنجليزيةال

:خامس
ً
س: ا يئة التدر   شئون أعضاء 

بشأن  -االستاذ المساعد بالقسم  –عالء الدين محمد عباس صالح  بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ -1
  طلب تعيين سيادته على درجة أستاذ بالقسم.

 ة بالقسم.عرض الموضوع على لجنة األساتذي القرار:

 دسسا
ً
ودة: :ا   أعمال ا

  بخصوص إعتماد محاضر اللجان الفرعية بالقسم. -1

  إعتماد المحاضر التالية: يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

 محضر لجنة اإلشراف على سيمينارات القسم. -

  محضر لجنة العالقات الثقافية. -

  ) لإلعتماد.2030-2020مقترح الخطة اإلستراتيجية للكلية (بخصوص عرض  -2

  .)2030-2020الخطة اإلستراتيجية للكلية (مقترح إعتماد  :القرار

  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                                             
  

 

 

 

 

 


