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ـا الـبالد واسـتمرار القـرارات الصـادرة م ١٦/٨/٢٠٢٠ قاالحد املوافانه  يوم  نظرا للظروف ال تمر 

امعــة باالســتعان ــات ا ورونــا ومــع توج وس ال ــ ن مــن أخطــار ف مايــة املــواطن  ةمــن مجلــس الــوزراء 

ــاءات.بالوســـــائل ا ـــد اللقـــ ـــ عقــ ــ نـــــت  ـــد لتكنولوجيـــــة واإلن ـــ  فقــ ــاع  دُعِقــ ـــام ـــــــمجلـــــس القساجتمـــ  ةلســ

ــرة  سال -١ الوســــائل الثالثــــة املتاحــــة، باســــتخدامالعاشــ ــــونفر ــــروب  -٢ ،فيــــديو  صــــص  املوقــــع ا

س آب القســـم ــــ الــــوا ــــ مكتــــ -٣ ،ع س القســــم حيــــث ب حضــــور العضــــو ا برئاســــة  االجتمــــاع دِقــــعُ رئــــ

عمـل  سعيد محمد عبد العاطي الدكتور السيد  لـس(قـائم  س ا اديـة عشـرـ تمـام السـاعة  )رئـ  ا

 
ً
ل من السادة:ـصباحا ة    عضو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يةمجلس  محضر  ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 

لسة(   )الثانية عشرةا
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 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  رمحمد محمد عبدالسالم نصـاالسيد األستاذ الدكتور /  ٥
 أستاذ متفرغ  حسام الدين حسين احمـــــــدالسيد األستاذ الدكتور /   ٦
 أستاذ متفرغ  هـــــــ/ طه السيد طــــــــــــــــــــالسيد األستاذ الدكتور  ٧
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعــــــــــــــىالسيد األستاذ الدكتور  ٨
  أستاذ متفرغ  على حسن على مصطفـــــــىالسيد األستاذ الدكتور/   ٩

 أستاذ متفرغ السيد األستاذ الدكتور/ عاطف السيد أبوالعــــــــــــزم  ١٠
 أستاذ متفرغ  معوض إبراهيم معـــــــــــوضالسيد األستاذ الدكتور/   ١١
  أستاذ متفرغ  ودــــالسيد األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمــ  ١٢
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليـــــــب ألستاذ الدكتور/السيد ا  ١٣
 أستاذ متفرغ  السيــــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود ديـــــــــاب  ١٤
 أستاذ متفرغ  ــــىـعبدالعزيز طه كامل شلبـــالسيـــــــــــــد الدكتور/   ١٥
 أستاذ متفرغ  ىــــانــالسيــــــــــد الدكتور/ محمد محمد السعيد الحلو ١٦
  أستاذ متفرغ  اوىــعادل شاكر الفيشـــــــــــــــالسيــــــــــد 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 /ـــــد الدكتورالسيـــــ  ٢٠
  أستاذ مساعد  أسامه فوزى زهران /السيــــــــــد الدكتور  ٢١
  أستاذ مساعد  أحمد نبيه زكى راشـــــــــــــــــد/ السيــــــــــــد الدكتور  ٢٢
 أستاذ مساعد  ــــطهند عبد العظيم ملهــــــــــــ ة/الدكتورة السيــــــــد  ٢٣
 أستاذ مساعد  محمد صالح طبـــــــــــــــــــــور /السيــــــــــــد الدكتور  ٢٤
 مدرس  /محمد ريحان امام المليجـــــــــىالدكتور السيــــــــــــد  ٢٥
  مدرس  / محمد جالل السيد المشــــــــدالدكتور السيــــــــــــد  ٢٦
  مدرس  كتور/ أمير صالح حافظ الصفـــراوىالسيــــــــــــد الد  ٢٧
  مدرس  / أحمد محمد بنيه ديــــــــــــابالدكتور السيــــــــــــد  ٢٨
 مدرس  / وليد فؤاد جابر الشافعـــــــــــىالدكتور السيــــــــــــد  ٢٩

  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة

  

يةمجلس  محضر  ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 

لسة(   )الثانية عشرةا
افق املنعقد خ األحد املو  م١٦/٨/٢٠٢٠ة بتار
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لس بدأ السيد س ا حيب بالسادة أعضـاء االجتما الدكتور رئ سم هللا الرحمن الرحيم وال ع بذكر 

لــس ميــع  ا  ل
ً
ــم جمعيــا التوفيــقمتمنيــا ـــال  ،وان يحفظ ـــ ـــدول األعمـ ثــم قــام  ســيادته باستـــعراض جــ

  ع النـحو التالــــي:

  -أوال: املصادقـــــــــــــــات :

ـــ -١ ــــ ــــ ـــــــس القس رمحضــ ــــ ــاع مجلــ ـــــ ــــ ـــــــاجتمــ ــــ ـــ ــــةـ ــــ لســـــ ـــــــرة  م ا ــــ ــــة عشــ ــــ اديـــــ ـــــــدا ــــ ــــــد املنعقــ ــــ ــــوم األحـــ ــــ ـــ يـــــ ــــ ــــ ــ ة 

 م١٢/٧/٢٠٢٠قاملوافـ

ــ محضـــر القــرار لســة إ: التصـــديق ع اديـــة عشـــرةجتمـــاع مجلــس القســـــم ا املنعقــدة يـــوم األحـــد  ا

  م١٢/٧/٢٠٢٠قاملوافق املوافـ
  

  

   -: دراسات عليـــــــا:اثاني

ــــيد -١ ــــة للدراســــــات  ةبخصــــــوص كتــــــاب الســ ليــ شــــــأن  األســــــتاذ الــــــدكتور/ وكيــــــل ال ــــوث     العليــــــا والبحــ

ـــــ مــــا بمناقشــــة رســــالة  ةـر الفرديـــــالتقار ــــر ا اصــــة بامل هالــــدكتوراوالتقر ــــ مجــــدى ا ندســــة/ م

شأن من محمود بدوى املدرس املساعد ا  موضوع: بالقسم وذلك    -الدرجة لسياد

شكيل"   "تحليل وتصميم مواد امليتا القابلة لل

 "Analysis and Design of Reconfigurable Metamaterial"  
ـــة للرســــالة  -القــــرار: ــــ نــــة الفحــــص واملناقشـ مــــا ل ــــر ا ر الفرديــــة والتقر ــــ التقــــار عــــد اإلطــــالع ع

ـــى ــ ندســــ يوصـ ــــ مــــنح امل ــــ مجــــدى محمــــود بــــدوى  /ةمجلــــس القســــم باملوافقــــة ع  اهكتــــور د ـةدرجــــ - م

ن نئةالفلسفة  العلوم ال   .دسية مع خالص ال

ــــيد -٢ ــــتاذ  ةبخصــــــوص كتــــــاب الســ ــــة للدراســــــات األســ ليــ ــــأن    الــــــدكتور/ وكيــــــل ال شــ ــــوث  ــــا والبحــ العليــ

ـــ اصـــة بامل ةـر الفرديـــالتقار اصــة بمناقشـــة رســالة الــدكتوراه ا مــا ا ـــر ا ـــاب  نــدس/والتقر ا

ن ل صالح الدين حس شأن منح امل   - موضوع:الدرجة لسيادته  بالقسم وذلك 

ديثة ألنظمة االتصاالت البص" ات االتصاالت االستخدامات ا ا  شب دارة سر ة الالسلكية و ر

لية أو واسعة النطاق ة ا   "البصر

"Modern Applications of  Free Space Optical Communication Systems and Security Management in Local and 

Wide Area Communication Networks" 
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ر الفرد -القــــرار: ــــ التقــــار ـــة للرســــالة عــــد اإلطــــالع ع ــــ نــــة الفحــــص واملناقشـ مــــا ل ــــر ا يــــة والتقر

ـــى ــ نــــدس يوصـ ــــ مــــنح امل ن /مجلــــس القســــم باملوافقــــة ع ــــاب صــــالح الــــدين حســــ  اهكتــــور د ـةدرجــــ - ا

ن نئة.الفلسفة  العلوم ال   دسية مع خالص ال

اصة بال نة االشراف ع رسالة الدكتوراهبخصوص الطلب املقدم من  -٣ وفاء احمد  ة/طالبا

غي عنوان الرسالة  – محمود سليمان   شأن طلب املوافقة ع 

  "تجزئة صور ا معتمدا ع التعلم العميق"من     

Brain Image Segmentation Based on Deep Learning""    

يف الصور الطبية باستخدام التعلم العميق"ت"ا    ص

Medical Image Classification Using Deep Learning""    

ــ مجلــس القســم: القــرار عــديالبا يو عــديل عنــوان الرســالة،مع اعتبــار التعــديل  ــ  ــ ملوافقــة ع  غ

ر    .ى جو

ندســــــة/ -٤ ــان الشــــــامل للم ـــــــنة االمتحــــ ــــــر  ميــــــد عبــــــدالفتاح بخصــــــوص تقر لة مروة عبدا ــــــ امل

صول ع درجة  مبالقس ندسية. ةدكتوراالل   الفلسفة  العلوم ال

ر. -:ارالقر    يو مجلس القسم باملوافقة ع ما جاء بالتقر

ندس/ -٥ ـنة االمتحان الشامل للم ر  لبخصوص تقر  مبالقس خالد رمضان محمد ع امل

صول ع درجة  ندسية. ةدكتوراالل   الفلسفة  العلوم ال

ر. -:القرار   يو مجلس القسم باملوافقة ع ما جاء بالتقر

ــا بخصــوص الطلــب  -٦ اصــة بالطالب/يحيــا زكر ــ رســالة املاجســت ا نــة االشــراف ع املقــدم مــن 

ــــ  شــــأن املوافقــــة ع نــــة الفحــــص واملناقشــــة  إعــــادةمصــــطفى الســــيد حــــاتم  ــاء شــــكيل  ــ وذلــــك الن

خ  نــة بتــار ورونــا١٥/٩/٢٠٢٠صــالحية ال انيــة حضــور الطالــب  م ونظــرا لظــروف جائحــة  وعــدم إم

ية السعو  ا الجتياز املناقشةمن اململكة العر   .دية  الوقت ا

ــ مجلــس القســم -:القــرار نــة الفحــص واملناقشــة للرســالة  يو شــكيل  ــ إعــادة نفــس  باملوافقــة ع

  -من السادة:



                                                                                        
 

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 
  

ىأ.د.   ١ ندسة  -أستاذ   / ن عثمان قر ةجامعة  –لية ال )                               اإلسكندر   (خار

واد محمد /عبدالناصر عأ.د.   ٢ ونيات  بدا ندسة االلك )        واالتصاالت          أستاذ متفرغ بقسم    (داخ

امىأ.د.   ٣ ندسة  –أستاذ متفرغ   /سعيد السيد اسماعيل ا ة –لية ال   (مشرف)                   جامعة اإلسكندر

يأ.د.   ٤ ونيات  /السيد محمود الر ندسة االلك ــة      أستاذ متفرغ بقسم  يـ ر (مشرف)                    واالتصاالت الك

ندس منبخصوص الطلب املقدم  -٧ ن محمد فؤاد صادق/ ةامل لة لدرجة املاجست – نيف  امل

شـأن يل  بالقسم  سياد ثاألبحااملوافقة ع  اصة    .اا

اصة  ثاألبحايل باملوافقة ع قسم المجلس يو  -القرار:  بأن عنسيادتـا
ً
ن و اا علما

ية مطابقبال ثاألبحا ية ثاألبحان اولعن ةلغة العر   .باللغة اإلنجل

ندس -٨ لة لدرجة املاجست - اجر رفقى لطفى خليفة / ةبخصوص الطلب املقدم من امل  امل

شـأن يل البح بالقسم  اصاملوافقة ع    .اسياد ث ا

اصيل البحوافقة ع باملقسم المجلس يو  -القرار:  بأن عنوان سيادتـ ث ا
ً
ا علما

ية مطابقث بالالبح يةالبحن لعنوا لغة العر   .ث باللغة اإلنجل

ندس -٩ ل لدرجة  –/ خالد رمضان محمد عبخصوص الطلب املقدم من امل  الدكتوراهامل

شـأن سيادته بالقسم  اصة  يل األبحاث ا   .املوافقة ع 

سيادتـهيل األبحاباملوافقة ع قسم المجلس يو  -القرار: اصة  ن  ث ا  بأن عناو
ً
علما

ية مطابقةث بالاألبحا يةاألبحان لعناو لغة العر   .ث باللغة اإلنجل

ندس - ١٠ لة لدرجة املاجست – ايمان محمد عمران/ ةبخصوص الطلب املقدم من امل  امل

شـأن يل  بالقسم  سياداألبحااملوافقة ع  اصة    .اث ا

سيادتـيل األبحاباملوافقة ع قسم المجلس يو  -القرار: اصة  ن ث ا  بأن عناو
ً
ا علما

ية مطابقةث بالاألبحا يةاألبحان لعناو لغة العر   .ث باللغة اإلنجل

ــــيد -١١  شـــــأ ةبخصـــــوص كتـــــاب السـ ــــا والبحـــــوث  ــــات العليـ ـــة للدراسـ ليــ ــــتاذ الـــــدكتور/وكيل ال ن األسـ

طـــة م با ـــــات( الـــدبلوم  موافـــا ـــع املقـــررات الدراســـية لدرجــــ الـــدكتوراه  –املاجســـت  -الدراســـية لتوز

ـــ ــــ ــــــدد٢٠٢٠ر)لـــــدورة أكتو ــــان القبــــــول للطــــــالب ا ــــان امتحــ ــ شــــــكيل  ن للقيــــــد بــــــدورة  م، و املتقــــــدم

ر س وموعـد امتحـان  م من السادة٢٠٢٠أكتو يئة التـدر وتفعيـل ن القبـول للطـالب املتقـدمأعضاء 

ادي     .دور املرشد اال
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

طة الدراس يو مجلس القسم -:القرار  لدورةية طبقا لرغبات الطالب املقيدين بتحديد ا

ـ دد من السادة:، م٢٠٢٠رأكتو نة امتحان القبول للطالب ا شكيل  لس ب و ا     - و

  /فت السيد عبدالسميع.د.أ -١

ران .د.أ -٢   /اسامة فوزى ز

  / سعيد محمد عبدالعاطى.د    -٣

شأن عدم  ةبخصوص كتاب السيد - ١٢ لية للدراسات العليا والبحوث  األستاذ الدكتور/وكيل ال

ن لدرجة املاجست بالقسم سداد الرسوم الدراسية ورسوم املد  ل م للطالب امل طالب   ١٨وعدد

سرى احمد املنو ى  ا م الطالب/  ى فتوأخر -أول ز الدعوم الطالبة/ اما   .ح هللا عبدالعز

ذا الشأن  الدراسات العليا والبحوث بتطبيق يو مجلس القسم -:القرار  .القواعد املنظمة ل

شـأن  -١٣ س بالقسـم  يئـة التـدر م مـن دسـيا إعفـاءبخصوص املذكرة املقدمة من السادة أعضاء 

شــر املقدمــةألبحــاث ســداد رســوم االقتبــاس عــن ا افــأة ال ــالت الدوليــة ذات معامــل  ــائزة م ــ ا

  .تأث أك من واحد

ــ مجلــس القســم -:القــرار ــ  يو ليــة للدراســات  ةالســيدبرفــع املوضــوع ا األســتاذ الــدكتور /وكيــل ال

  .العليا والبحوث لعمل الالزم

 -: موضوعات عامة:ثالثا

ام  -١ طة الدراسية بالقسم للعام ا  .م٢٠٢٠/٢٠٢١بخصوص اعتماد ا

طة الدراسية املرفقة -ر:القرا   .يو مجلس القسم باملوافقة ع اعتماد ا

ــــ  -٢ حــــان امللي ــأن  –بخصــــوص الطلــــب املقــــدم مــــن الســــيد الدكتور/محمــــد ر شــ املــــدرس بالقســــم 

نــــة العلميــــة الدائمــــة رقــــم  ــــ ال تم التقــــدم ا لــــس علمــــا بأنــــه ســــ لوظــــائف األســــاتذة  ١١٩إحاطـــة ا

ـ طبقـا لقواعـد الـدورة الثالثـة  قية لدرجة أستاذ مساعد بنظام التم العل واألساتذة املساعدين لل

ر وحـدة املكتبـة الرقميـة ملعامـل التـ عد اعتماد تقر ـع  (IF)أثعشر وذلك  ـ  (Quartile IF)والرا املـدرج 

  . Web of Scienceقاعدة بيانات 

لس علما -القرار:   .أحيط ا

ـــعيد محمـــــد عبـــــدالعاطى  -٣ ــــيد الدكتور/ســ األســـــتاذ املســـــاعد  –بخصـــــوص الطلـــــب املقـــــدم مـــــن السـ

نة العلميـة الدائمـة رقـم  تم التقدم ا ال لس علما بأنه س شأن إحاطة ا لوظـائف  ١١٩بالقسم 
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

قية لدرجة أستاذ بنظام التم العل طبقا لقواعد الدورة الثالثة  األساتذة واألساتذة املساعدين لل

ر وحـدة املكتبـة الرقميـة ملعامـل التـأث عد اعتماد تقر ـع  (IF)عشر وذلك  ـ  (Quartile IF)والرا املـدرج 

  . Web of Scienceقاعدة بيانات 

لس عل -القرار:   .ماأحيط ا

ستجد من اعمال عا: ما    - :را

نفـــى األســـتاذ املســـاعدبخصـــو  -١  ص الطلـــب املقـــدم مـــن السيــــد الـــدكتور/ وليـــد عيـــد عبـــدالرحمن ا

ــــ تجديــــد  بالقســــم ندســــة للعمــــل عــــارة الداخليــــة ملــــدة عــــام  اإل شــــأن املوافقــــة لســــيادته ع ليــــة ال ب

ديدة  لل –والتكنولوجيا  رة ا ام عامجامعة املستقبل بالقا   .م٢٠٢٠/٢٠٢١ ا

ض -القرار:   .التوصية باعتماد املوافقة بالتفو

ـــ رســـالة الـــدكتورا -٢ نـــة اإلشـــراف ع ندســـة/ ةبخصـــوص الطلـــب املقـــدم مـــن  اصـــة بامل أســـماء  ا

ــ نــة الفحـــص واملناقشــة للرســالة فـــى  - أحمــد ســعيد محمــد را شــكيل  شــأن  لة بالقســم  ــ امل

  -موضوع:

ح     شعار الالسلكيةبروتوكوالت مق ات االس  ة للتوجيه  االتصال من أله إ أله  شب

Proposed Routing Protocols in M2M for WSN  

نة الفحص واملناقشة للرسالة من السادة: :القرار شكيل    -يو مجلس القسم باملوافقة ع 

ن ع حسن ف     /.د.أ  ١ ندسة  -أستاذ ياسم رةالق جامعة –لية ال )  ا   (خار

ونياتأستاذ مساعد   / سعيد محمد عبدالعاطى.د.أ  ٢ ندسة االلك ية   بقسم  ر )    واالتصاالت الك   (داخ

ي.د.أ  ٣ يـــة   /السيد محمود الر ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك (مشرف)                أستاذ متفرغ بقسم 

ى شق  ٤ يـــة  أ.د./م محمد ص ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   مشرف)                 (  أستاذ بقسم 

 

نة اإلشراف ع رسالة  -٣ ندسة/ املاجستبخصوص الطلب املقدم من  اصة بامل رضا أحمـد  ا

نة الفحـص و  - حافظ بدير شكيل  شأن  لة بالقسم    -املناقشة للرسالة فـى موضوع:امل

ات النانو االتصاالتالنمذجة والتحقيق ألداء " ة  شب   "النانو

"Modeling and Investigation of Nano Communications Performance in Nanonetworks"  
  

نة الفحص واملناقشة للرسالة من السادة: :القرار شكيل    -يو مجلس القسم باملوافقة ع 
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

ى أحمد عبيه أ.د./   ١ )أستاذ   صالح ص ل للعلوم والتكنولوجيا (خار   بمدينة زو

يـــة             محمد محمد عبدالسالم نصارأ.د./   ٢ ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك )   أستاذ متفرغ بقسم    (داخ

يأ.د./   ٣ ــة           (مشرف)          أستا  السيد محمود الر يـ ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   ذ متفرغ بقسم 

ــة           (مشرف)            /سعيد محمد عبدالعاطى .د     ٤ يـ ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ مساعد بقسم 
  

ـــ رســـالة  -٤ نـــة اإلشـــراف ع ندســـة/ املاجســـتبخصـــوص الطلـــب املقـــدم مـــن  اصـــة بامل  ـــاجر ا

نـة الفحــص واملناقشـة للرسـالة فــى  - رفقي لطفي مصطفي خليفة شـكيل  شـأن  لة بالقسـم  ـ امل

  -موضوع:

اتف خلوى إ آخر" االتصالبروتوكوالت كفء للطاقة  "   من 

'' Efficient Energy Protocols in Device-to-Device Communication"  

نة الفحص واملناقشة للرسالة من السادة:يو مجلس  :القرار شكيل    -القسم باملوافقة ع 

ادأ.د./   ١ ندسة  -متفرغ أستاذ  محمد محمود أبوز )                       أسيوطجامعة  –لية ال   (خار

ونيات واالتصاال  أستاذ مساعد  سعيد محمد عبدالعاطى/ .د  ٢ ندسة االلك ية   بقسم  ر )ت الك      (داخ

ى شق.د.أ  ٣ ونيات  /م محمد ص ندسة االلك ــة       أستاذ بقسم  يـ ر (مشرف)                 واالتصاالت الك
  

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

ندسة/  علوم  ال املاجستلدرجة  ةقيدامل - رحاب محمد عبدالباملوافقة ع إيقاف قيد امل

ا ندسية وذلك نظرا لظروف رعاية طفل   .ال

اإيقاف ع ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   .القيد طبقا للوائح والقواعد املعمول 

شأن طلــب  ةبخصوص كتاب السيد -٦ لية للدراسات العليا والبحوث  األستاذ الدكتور/ وكيل ال

ندسة/ املوافقة ع  س عيد إيقاف قيد امل ى يو علوم  ال املاجستلدرجة  املقيدة -آيه ص

ا ندسية وذلك نظرا لظروف رعاية طفل   .ال

اإيقاف ع ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   .القيد طبقا للوائح والقواعد املعمول 

ليـــة للدراســـات ا -٧ شـــأن طلــــب بخصـــوص كتـــاب الســـيد األســـتاذ الـــدكتور/ وكيـــل ال لعليـــا والبحـــوث 

ندس/  يل للم ب يوسفاملوافقة ع  ال لس فؤاد لب ندسـية هلدرجة الدكتورا -ك   العلـوم ال

  - موضوع:
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

ي غ املنتظ ا ر ال الك سيمات باستخدام ا ة ا   " م" معا

"Manipulation of Particles using Non-uniform Electric Field" 

  -ادة:تحت إشراف الس

 الوظيفة االسم م
/إميل صب شكرهللاأ.د. ١ اضيات البقسم  متفرغ أستاذ  يقا والر   ة يندسالف

/عادل عبداملسيح صليبأ.د. ٢ ية أستاذ متفرغ  ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   بقسم 

ىأ.د. ٣ /أحمد سعد الكورا ونيات واالتصاالت الك  ندسة االلك يةأستاذ مساعد بقسم    ر

يل.ملوافقة با يو مجلس القسم القرار:   ع ال

لية للدراسات  -٨ ـبخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل ال شأن    التقار ـر العليا والبحوث 

ـــر  ةالفرديــــ اصـــة بمناقشـــة رســـالة املاجســـتوالتقر مـــا ا اصـــة بامل ا حســـام محمـــد  نـــدس/ا

ل رضا شندى محمد شأن منحبالقس امل    -الدرجة لسيادته  موضوع: م وذلك 

مراء"" مة لتطبيقات صور األشعة تحت ا ة البيانات ال شعار التضاغطى  معا   تقنيات االس

“Compressed Sensing Techniques for Big Data Processing for Infrared Image Applications"  

ر الفرد -القــــرار: ــــ التقــــار ـــة للرســــالة عــــد اإلطــــالع ع ــــ نــــة الفحــــص واملناقشـ مــــا ل ــــر ا يــــة والتقر

ــــــى نـــــدس يوصـ ـــ مـــــنح امل ــ ـــم باملوافقـــــة ع ـــندى محمـــــد  /مجلـــــس القســ ـــا شــ ـــ - حســـــام محمـــــد رضــ  ـةدرجــ

ناملاجست  نئة. العلوم ال   دسية مع خالص ال

ندس -٩ يم/ ع بخصوص الطلب املقدم من امل ل لدرجة الدكتور  –احمد صيام إبرا  اهامل

شـأن سيادته بالقسم  اصة  يل األبحاث ا   .املوافقة ع 

سيادتـهيل األبحاباملوافقة ع قسم المجلس يو  -القرار: اصة  ن  ث ا  بأن عناو
ً
علما

ية مطابقةث بالاألبحا يةاألبحان لعناو لغة العر   .ث باللغة اإلنجل

ـ رسـ -١٠ نة اإلشراف ع ج الة ابخصوص الطلب املقدم من  يثم فـر اصـة بالطالـب/ لـدكتوراه ا

ـــش ـــ إضـــافة اســـمشـــأ عبـــدهللا درور ـــ صـــالح حـــافظ الصـــفراوى الـــدكتور/  ن املوافقـــة ع املـــدرس  أم

وداته اجة موضوع البحث ا مج نـــــــة اإلشراف وذلك نظرا    .بالقسم إ 

نــة نة اإلشراف يو مجلس القسم باملوافقة علـــى إضافة سيادته ا  -القرار: وتصبح 

:اإلشراف    -التا
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

  الوظيفة  نة اإلشراف

يمعوض  أ.د./  ية أستاذ متفرع بمعوض                    ـمإبرا ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   بقسم 
ونيات واالتصاالت الك أستاذ مساعد           نعماد سعيد حســــــــــ/ د. ندسة االلك يةبقسم    ر
ية ب مدرس   أم صالح حافظ الصفراوى  /.د    ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   بقسم 

  

 -املدرس بجامعة اب باليمن -بخصوص الطلب املقدم من الدكتور/فيصل سيف مقبل الكما  -١٠

ـــ  عـــد  إجـــراءشـــأن املوافقـــة ع ـــ ان ال تتحمـــل جامعـــة املنو  الـــدكتوراهأبحـــاث مـــا  فيـــة أى بالقســـم ع

   .من جامعة املنوفية ةاملاجست والدكتورا درجة حيث انه حاصل ع ،نظ ذلك نفقات

ـــ مجلـــس القســـم -القـــرار: ليـــة التخـــاذ الـــالزم مـــع  يو ـــ مجلـــس ال ـــ عـــرض املوضـــوع ع باملوافقـــة ع

ة الذاتية  ح بح والس ام بتقديم مق   .االل

طاب الوارد من السيد االستاذبخصوص  -١١  شأن تطبيق التعليم  ا امعة  س ا الدكتور رئ

سمح بذلك. ليات بما  غي اللوائح الداخلية لل ن و   ال

لية . يو مجلس القسم -القرار:   باضافة البنود التالية  ا الالئحة الداخلية  لل

 تص وطبقا ا  ١بند عد اخذ راي القسم ا لية  لس ال بخصوص نظام الدراسة : يجوز 

ون طب ن بحيث ت س مقرر او اك بنظام التعليم ال يعة املقررات الدراسية ، ان يقرر تدر

سبة  سبة ٧٠الدراسة ب ا لوجه و عد. ع ان يتم ٣٠% وج % باستخدام التعليم عن 

 عرض املوضوع ع مجلس شئون التعليم.

 

 عد اخذ راي القس ٢بند لية  لس ال تص وطبقا بخصوص نظام االختبارات:  يجوز  م ا

ونيا  مقرر او اك ، كما يجوز  ا طبيعة املقررات الدراسية، ان يقررعقد االختبار الك

ي.ع ان يتم  و يح االليك سمح بالت ل اجزاء املقرر او جزء منه بما  عقد االختبار  

  عرض املوضوع ع مجلس شئون التعليم.

ــن الــدين األســتاذ املتفــرغص الطلــب املقــدم مــن السيـــد األ بخصــو  -١٢ ــ ز  ســتاذ الــدكتور/ صــابر حل

ــــ تجديــــد اإل  بالقســــم ندســــة للعمــــل عــــارة الداخليــــة ملــــدة عــــام  شــــأن املوافقــــة لســــيادته ع ليــــة ال ب

رة  لل –والتكنولوجيا  امجامعة بدر بالقا   .م٢٠٢٠/٢٠٢١ عام ا
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ض -القرار:   .التوصية باعتماد املوافقة بالتفو

  

لس                              ن ا س مجلس القسم                                   أم عمل رئ   قائم 

  

                  

  سعيد محمد عبد العاطيد/                                           د/ وليد فؤاد الشاف        

  

  


