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عاإنه  يوم األ  اف اءر  للظروف م ٢٠٢٠/ ١١ /١١ قاملو

ً
ماونظرا ستمرار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء  ا البالد و ية ال تمر 

امعة باالستعان ات ا وس الكورونا ومع توج ن من أخطار ف نت  عقد اللقاءات. فقد  ةاملواطن بالوسائل التكنولوجية واإلن

ام  ةلثثاال ةلسام ــمجلس القسإجتماع  دُعِق   ادية عشرة بقاعة اإلجتماعات  ٢٠٢١ – ٢٠٢٠للعام ا م  تمام الساعة ا

صصة لإلجتماع باإل  سا عذر حضوره لإلجتماع. حيث اضافة إ إستخدام جروب القسم ع تطبيق الوا االجتماع  دقِ عُ ب ملن 

س مجلس القسم) و  األستاذبرئاسة السيد  ران (رئ ل من السادة:ـالدكتور/ أسامة فوزى ز ة   عضو

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمع كتور/الد األستاذ السـيد ١
  أستاذ  / مني محمد صبري شقير ةالدكتور ةاألستاذالسيد   ٢
  أستاذ متفرغ  إبراهيم محمد الدكانى الدكتور/ األستاذ السـيد ٣
 أستاذ متفرغ  وض هللاكمال حسن عالدكتور/  األستاذالسيد   ٤
  ستاذ متفرغأ  محمد محمد عبدالسالم نصـارالدكتور / األستاذالسيد   ٥
 أستاذ متفرغ  حمدأحسام الدين حسين الدكتور /  األستاذالسيد   ٦
 أستاذ متفرغ  ه/ طه السيد طالدكتور األستاذالسيد   ٧
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعىالدكتور األستاذالسيد   ٨
  أستاذ متفرغ  الدكتور/ على حسن على مصطفى األستاذالسيد   ٩

 أستاذ متفرغ زمكتور/ عاطف السيد أبوالعلدا األستاذالسيد   ١٠
 أستاذ متفرغ  وضمعوض إبراهيم معالدكتور/  األستاذالسيد   ١١
  أستاذ متفرغ  الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمود األستاذالسيد   ١٢
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب الدكتور/ األستاذالسيد   ١٣
 أستاذ متفرغ  دين محمود ديابالسيــــــــــــد الدكتور/ صالح ال  ١٤
 أستاذ متفرغ  عبدالعزيز طه كامل شلبىالسيــــــــــــد الدكتور/   ١٥
 أستاذ متفرغ  ــــد الدكتور/ محمد محمد السعيد الحلوانىـالسيــــــ ١٦
 أستاذ متفرغ  أحمد ابراهيم محمد بهنسى /ـــد الدكتورـالسيـــــــ  ١٧
  أستاذ متفرغ  اوىعادل شاكر الفيش ــد الدكتور/ـالسيــــــــ  ١٨
  أستاذ متفرغ  عبد الفتاح عبد الغنى سعد ـد الدكتور/ـالسيـــــــــ  ١٩
  أستاذ متفرغ  عبدالمجيد عبدالحكيم شرشـر ـد الدكتور/ـالسيـــــــــ  ٢٠
 أستاذ متفرغ  محمد عبد الرحمن زين الدين د الدكتور/ـالسيــــــــــ  ٢١
 أستاذ متفرغ  محاسن كمال حسين /ةدكتورال ةالسيــــــــد  ٢٢
  أستاذ مساعد  سعيد محمد عبد العاطى /ــــد الدكتورـالسيــــــ  ٢٣
  أستاذ مساعد  دأحمد نبيه زكى راش/ ـــــد الدكتورالسيــــــ  ٢٤
 أستاذ مساعد  طهند عبد العظيم مله ة/الدكتورة دـالسيـــــــ  ٢٥
 أستاذ مساعد  صالح طبــورمحمد  /السيـــــــــــد الدكتور  ٢٦
 مدرس  إيمان أحمد عطية سلطان /الدكتور السيـــــــــــد  ٢٧
  مدرس  محمد السيد محمد الوكيل/ الدكتور السيـــــــــــد  ٢٨
  مدرس  أحمد عبد العزيز عبد الرحمن السيــــــــــد الدكتور/   ٢٩

  

  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة

 

ونيات واإلمجلس إجتماع  محضر ندسة اإللك يةقسم  ر   تصاالت الك

لسة ام  )الثالثة( ا   م ٢٠٢١ – ٢٠٢٠للعام ا
عاأل يوم املنعقدة  افق  اءر  م٢٠٢٠ / ١١ /١١املو
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ودعاء إلى  "بسم هللا الرحمن الرحيم"جتماع بذكر اإلالقسم  الدكتور/ رئيس مجلس ألستاذا بدأ السيد
 مجلسوإستهل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم الحديث بتوجيه خالص تعازى لتوفيق هللا با

ثم  - شقيقهذن هللا تعالى إالمرحوم ب/ إبراهيم الدكانى لوفاة السيد األستاذ الدكتورإلى أسرة القسم و
  شرع سيادته النظر فى جدول األعمال على النحو التالي:

 
ً
  : املصادقـــــــات :أوال

 م.١١/١٠/٢٠٢٠قالمنعقدة يوم األحد الموافـ ثانيةال جتماع مجلس القسم الجلسةإ رمحض - ١

  م.١١/١٠/٢٠٢٠المنعقدة يوم األحد الموافق  الثانية مجلس القسم الجلسة إجتماعالتصديق على محضر  القرار:

 
ً
ض: ثانيا افقات بالتفو   : مو

ى  –بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ عماد الدين محمد على حسن  -١ ة عل درس بالقسم بشأن الموافق الم
راً ٢٠٢٠كتوبرأ١٤م حتى ٢٠٢٠مايو ٢٠اعتبار الفترة من  ك نظ فره  م اجازة خاصة بدون مرتب وذل رة لس خالل فت

ألسرته المقيمة فى دولة السويد وتعذر عودته فى الوقت المحدد النتهاء االجازة الخاصة  االجازة الخاصة بدون مرتب
  .الدولى رروف الدولية المرتبطة بانتشار وباء كرونا وحظر التنقل والسفظنتيجة لل
  .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:

لعالى للهندسة والتكنولوجيا بشأن الموافقة على الدكتور/ عميد معهد العبور ا األستاذبخصوص كتاب السيد  - ٢
المتفرغ بالقسم للتدريس بالمعهد بواقع يومان   األستاذ -الدكتور/ عادل عبدالمسيح صليب  األستاذانتداب السيد 

  م.٢٠٢٠/٢٠٢١ا خالل العام الجامعى أسبوعي

  ض.التوصية باعتماد الموافقة بالتفوي القرار:

دم من  -٣ دكتور/بخصوص الطلب المق يد ال ف أالس ادرس واص ر ت ى -لبرت مني ة عل درس بالقسم بشأن الموافق  الم
  .لمدة عام لمرافقة زوجته التى تعمل بالخارج  بدولة كندا للعام العاشر إجازة

  .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:

بشأن الموافقة على رونية ببلبيس الى للهندسة اإللكتمعهد العالبخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ عميد  - ٤
 دواح األستاذ المتفرغ بالقسم للتدريس بالمعهد بواقع يوم - محمد عبد الرحمن زين الدينانتداب السيد الدكتور/ 

  م.٢٠٢٠/٢٠٢١أسبوعيا خالل العام الجامعى 

  .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:

   ثالثا: دراسات عليـــــــا:

بشأن إنتهاء المدة القانونية  الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث األستاذ ةاب السيدبخصوص كت - ١
الخاصة بطالب الدراسات العليا المسجلين لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية حيث أن مدة الدراسة ال تزيد عن 

ولم يحصلوا على درجة  ٣٠/٩/٢٠٢٠فى  أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك والتى تنتهى
وأخرهم المهندسة/  -ب أولهم المهندسة/ امانى فتح هللا عبدالعزيز الدعوشى ال) ط٩الماجستير حتى اآلن وعددهم (

  آيات سعيد جابر حسن.

سادة يوصى مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجيل لمدة عام إضافى لكل طالب وذلك بنـاء على طلب ال القرار:
  المشرفين وبيان هؤالء الطالب كالتالى:
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  مدة المد  دورة القيد  اسم الطالب  م
  خامس  م٢٠١١دورة أكتوبر   امانى فتح هللا عبدالعزيز الدعوشى  ١
  خامس  م٢٠١٢دورة أكتوبر   محمد زينهم عبدالحميد الصيفى  ٢
  رابع  م٢٠١٢دورة أكتوبر   احمد محمد على رفاعى  ٣
  ثالث  م٢٠١٤دورة أكتوبر   د مفتاحمصطفى مفتاح على محم  ٤
  ثالث  م٢٠١٤دورة أكتوبر   أشرف عبدهللا عبدالبديع البنا  ٥
  خامس  م٢٠١١دورة أكتوبر   ايمان عبدالمرضى داود الشهالى  ٦
  رابع  م٢٠١٣دورة أكتوبر    هانى يسرى أحمد المنوفى   ٧
  رابع  م٢٠١٣دورة أكتوبر    أحمد حسن عبدالحكيم الحنفى    ٨
  رابع  م٢٠١٣دورة أكتوبر   عيد جابر حسنآيات س  ٩

د  -الدكتور/ منى محمد صبرى شقير   األستاذ ةبخصوص الطلب المقدم السيد -٢ م خال المرشد األكاديمى للطالب/ باس
فير طلب م بشأن ٢٠٢٠والمقيد بتمهيدى ماجستير دورة اكتوبر  - السيد سالم م التش ادة (نظ تبدال م الموافقة على اس

  م.٢٠٢٠/٢٠٢١) بمادة (نظم التعديل الرقمى الحديثة) للفصل الدراسى الحالى للعام الجامعى ةيثدحال ةوالحماي

  م.٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسى الحالى للعام الجامعى وذلك ستبدال اإلعلى بالموافقة  يوصى مجلس القسم القرار:

تاذ ةبخصوص الطلب المقدم السيد -٣ قير   األس برى ش د ص ى محم دكتور/ من ة/ا -ال اديمى للطالب د األك يماء  لمرش ش
تبدال طلب م بشأن ٢٠٢٠بتمهيدى ماجستير دورة اكتوبر  ةوالمقيد -العظيم محمد  الوهاب عبد عبد ى اس الموافقة عل

امعى شبكات الحاسبات الالسلكية) بمادة (الدوائر المتكاملة الرقمية المتقدمةمادة ( ام الج الى للع ) للفصل الدراسى الح
  م.٢٠٢٠/٢٠٢١

  م.٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسى الحالى للعام الجامعى وذلك ستبدال اإلعلى بالموافقة  يوصى مجلس القسم لقرار:ا

يد  -٤ دم الس ب المق تاذبخصوص الطل د األس يد عب ى الس دكتور/ فتح ميع   ال راء  -الس ة/ اس اديمى للطالب د األك المرش
يرى د المس ى محم اير - فتح تير دورة ين دى ماجس دة بتمهي أن٢٠٢٠والمقي ب م بش ادة  طل تبدال م ى اس ة عل الموافق

ى األ رف عل ادة ((التع اط) بم ىإنم ل الدراس ة) للفص ريات المتقدم م والبص ات الك امعى  لكتروني ام الج الى للع الح
  م.٢٠٢٠/٢٠٢١

  م.٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسى الحالى للعام الجامعى وذلك ستبدال اإلعلى بالموافقة  يوصى مجلس القسم القرار:

ميع  ب -٥ د الس يد عب ى الس دكتور/ فتح تاذ ال يد األس دم الس ب المق وص الطل د  -خص ب/ عب اديمى للطال د األك المرش
ادة ٢٠٢٠والمقيد بتمهيدى دكتوراه دورة أكتوبر -الرحمن أحمد محمد دسوقى  م بشأن طلب الموافقة على استبدال م

ل أداء  لكية(تحلي بات الالس بكات الحاس بكاتش ات الش ادة (تطبيق ى  ) بم ل الدراس االت) للفص م اإلتص ى نظ بية ف العص
 م.٢٠٢٠/٢٠٢١الحالى للعام الجامعى 

  م.٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسى الحالى للعام الجامعى وذلك ستبدال اإلعلى بالموافقة  يوصى مجلس القسم القرار:

اخر المرشد األكاديم -بخصوص الطلب المقدم السيد االستاذ الدكتور/ منى محمد صبرى شقير   -٦ مر ف ة/ س ى للطالب
  -الموافقة على استبدال المواد التالية:طلب م بشأن ٢٠٢٠والمقيدة بتمهيدى دكتوراه دورة اكتوبر  -برعى العزيز 

  مادة (تحليل اداء شبكات الحاسبات الالسلكية) بمادة (تطبيقات الشبكات العصبية فى نظم االتصاالت) 
  ادة (تحليل اداء شبكات الحاسبات البصرية)مادة (تحليل اداء نظم التعديل الرقمى) بم

  صميم نظم الليزر)تمادة (تطبيقات االستشعار عن بعد) بمادة ( 
  نظم التشفير) بمادة (تطبيقات الكترونيات الكم) مادة (تحليل وتصميم

  .٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسى الحالى للعام الجامعى وذلك 
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  .٢٠٢٠/٢٠٢١ولك للفصل الدراسى الحالى للعام الجامعى  بدالستاالعلى  بالموافقة يوصى مجلس القسم رار:الق

يد -٧ دم الس ب المق تاذ ةبخصوص الطل قير   األس برى ش د ص ى محم دكتور/ من ة  -ال ة/ أمني اديمى للطالب د األك المرش
ب م بشأن ٢٠١٩والمقيدة بتمهيدى ماجستير دورة اكتوبر  -السعود  بوأمحمود  ى نقطل ة عل ـالموافق ـــل مادتــــــ ى ـ

انى إ) االتصاالت البصرية المتقدمة(و ) نظم التشفير و الحماية الحديثة( ى الث ل الدراس ن الفص ى م ى ال ل الدراس لفص
  حيث أن الطالبة باق لإلعادة فى هاتين المادتين.م ٢٠٢٠/٢٠٢١للعام الجامعى  ولاأل

  م.٢٠٢٠/٢٠٢١للعام الجامعى للفصل الدراسى الحالى وذلك  نقلالعلى بالموافقة  يوصى مجلس القسم القرار:

اوى   -٨ د -بخصوص الطلب المقدم السيد الدكتور/ عادل شاكر الفيش راهيم عب ب/ اب اديمى للطال د األك اح  المرش الفت
د تير دورة  - محم دى ماجس د بتمهي وبر أوالمقي أن٢٠١٩كت ب م بش ادتى ( طل ل م ى نق ة عل م الموافق االت نظ االتص

ة)  ىو المتقدم ديل الرقم م التع ة)  (نظ امعى الحديث ام الج ى األول للع ل الدراس ى الفص انى إل ى الث ل الدراس ن الفص م
  حيث أن الطالب باق لإلعادة فى هاتين المادتين.م ٢٠٢٠/٢٠٢١

ادتى ( بالموافقة يوصى مجلس القسم القرار: م على نقل م ة) نظ االت المتقدم ة) و االتص ى الحديث ديل الرقم م التع (نظ
ى ٢٠١٩والمقيد بتمهيدى ماجستير دورة أكتوبر  -اح محمد للطالب/ ابراهيم عبد الفت انى إل ى الث م من الفصل الدراس

  م.٢٠٢٠/٢٠٢١فصل الدراسى األول للعام الجامعى ال

ى  -بخصوص الطلب المقدم السيد الدكتور/ وليد فؤاد جابر الشافعى  -٩ د الغن المرشد األكاديمى للطالبة/ رنا محمد عب
ينأ د حس دة بت - حم وراه دورة والمقي دى دكت ايرمهي أن ٢٠٢٠ ين ب م بش ى طل ة عل دها بالموافق ات قي ادة (التقني م

امعى  شارات الصوتية)المتقدمة لمعالجة اإل ذه ٢٠٢٠/٢٠٢١بالفصل الدراسى األول للعام الج بت به ا رس ث أنه م حي
  م.٢٠٢٠ينايرالسابق فصل الدراسى البالمادة 

رار: س  الق ى مجل م يوص ةبالقس ى  الموافق ين قيعل د حس ى أحم د الغن د عب ا محم ة/ رن دى  -د الطالب دة بتمهي والمقي
اير  وراه دورة ين وتية)م ب٢٠٢٠دكت ارات الص ة االش ة لمعالج ات المتقدم ادة (التقني ام  م ى األول للع ل الدراس بالفص

  .م٢٠٢٠/٢٠٢١الجامعى 

الى أالطالب الخاصة ب على رسائل الماجستيرلجنة االشراف  بخصوص الطلب المقدم من -١٠ ماالت ب  همئس بشأن طل
   :الموافقة على إلغاء تسجيلهم وذلك نظراً النقطاعهم تماماً عن التواصل مع المشرفين الستكمال الدراسة وهم

  األسم  م  األسم  م
  العزيز منصور الطالبة/ سامية عبد  ٤  الطالبة/ سارة رأفت غرس الدين  ١
  معبد ى بيومى أبوالطالبة/ دعاء حلم  ٥  مها السيد حسن رجب الطالبة/  ٢
  الرحمن امين محمد هالل الطالبة/ رشا عبد  ٦  محمد عثمان جابر مليك الطالب/  ٣

رفين  لغاء تسجيلإالموافقة على ب يوصى مجلس القسم القرار: راً هؤالء الطالب بناء على طلب السادة المش ك نظ  وذل
 ً   .عن التواصل مع المشرفين الستكمال الدراسة النقطاعهم تماما

رح طلب بشأن  الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث األستاذ ةبخصوص كتاب السيد -١١ م مقت يم القس للتعل
  .دراسات العليا بالقسممتحان االلكترونى للالهجين واإل

ة زيادة أعداد طالب الدراسات العليا بالموافقة على المقترح التالى إلستخدامه فى حال يوصى مجلس القسم القرار:
  بالقسم والذى يتلخص فى النقاط التالية:

 –تمهيدى ماجستير  –دبلوم السنة الثانية  –يتم تقسيم طالب الدراسات العليا بكل مرحلة (دبلوم السنة األولى  -
 ) إلى مجموعتين (أ) و (ب).وراهتدكتمهيدى 

فردية من الفصل الدراسى بينما يحضر طالب المجموعة (ب) فقط يحضر طالب المجموعة (أ) فقط فى األسابيع ال -
 الفصل الدراسى. نفسفى األسابيع الزوجية من 
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رفع المحتوى التعليمى الذى يتم تدريسه فى كل أسبوع دراسى على المنصات اإللكترونية المخصصة لذلك  يتم -
)Microsoft teams – Google Drive – etc. حتى يتسنى حصول ً على المحتوى الطالب  جميع) يوميا

  .التعليمى الذى تم تدريسه
من خالل البرامج للنقاش فيما تم تدريسه ورفعه على المنصات اإللكترونية وذلك يتم التواصل مع الطالب أسبوعياً  -

 )..Microsoft teams  -Google Classroom – Blackboard – etc(مثل المخصصة لذلك 
عملها بالمنزل ثم يتم تسليمها إلكترونياً من خالل اإليميل أو المنصات المستخدمة فى يتم تكليف الطالب بمهام يتم  -

 العملية التعليمية ويتم مناقشة الطالب فيما قدموه إلكترونياً بعد تقييمه.
يمكن عقد بعض اإلمتحانات إلكترونياً أثناء الفصل الدراسى باإلضافة إلى اإلمتحانات التحريرية فى حضور الطالب  -

 ل فى مجموعته.ك
  .اً بالكليةيدراسى تحريركل فصل  إمتحان نهايةيتم عقد  -

 فاطمة محمد علي خالف بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ -١٢
  ـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفح -

  "الطبية البيانات تحسين أداء أمان نقل"

"Security Enhancement of Medical Data Transmission"  
  حص والمناقشة للرسالة من السادة:يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الف :القرار

  أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)       أ.د./ حسام الدين حسين أحمد  ١
  جامعة األزهر (خارجى) –كلية الهندسة بأستاذ متفرغ   عبد الهادى عبد العظيم عمار .د./أ  ٢
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  أ.د./ السيد محمود الربيعى  ٣

مضان عبده عزة ر بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ -١٣
  ـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفح - دندوح

  "من للصورإضافة العالمات المائية للصور المشفرة للنقل اآل"

"Watermarking of Encrypted Images for Secure Image Communication"  
  حص والمناقشة للرسالة من السادة:لجنة الفيوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل  :القرار

  أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)       أ.د./ عبد العزيز إبراهيم محمود  ١
  جامعة بدر (خارجى) –كلية الهندسة بأستاذ   وائل ماجد السيد بدوى أ.د./  ٢
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلندسة اإلأستاذ متفرغ بقسم ه  د./ عادل شاكر الفيشاوى  ٣

 أمير عزت على الرفاعى بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ -١٤
  ـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفح -

  مبنى على إشارات ضربات القلب""نظام القياسات الحيوية القابلة لإللغاء ال
"Cancelable Biometric System based on Electrocardiogram (ECG) Signals"  

  حص والمناقشة للرسالة من السادة:يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الف :القرار

  جامعة النيل (خارجى) -بكلية الهندسة أستاذ   أحمد حسن مدين أ.د./  ١
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  ادل شاكر الفيشاوىد./ ع  ٢
أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)       د./ سعيد محمد عبد العاطى  ٣
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اسر محروس ي بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ -١٥
  - المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: -عبدالحميد 

  ت تحسين الدقة علي الصور الطبية"تطبيق تقنيا"

"Application of Resolution Enhancement Techniques on Medical Images" 

  حص والمناقشة للرسالة من السادة:لفيوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة ا :القرار

      أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)  أ.د./ عاطف السيد أبو العزم  ١
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  أ.د./ عادل عبد المسيح صليب  ٢
  جامعة القاهرة (خارجى) -ستاذ بكلية الهندسة أ  أ.د./ سحر عبد الرحمن فوزى  ٣
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (مشرف)  د./ عادل شاكر الفيشاوى  ٤

محمد زينهم عبد الحميد  بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ -١٦
  -أن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجل بالقسم بش -الصيفى 

قليل التأثيرات الجانبية على معدل نقل البيانات فى شبكات اإلتصال البصرية متعددة القنوات وعالية السعة وطويلة ت"
  "المدى

"Minimization of Side Effects on Transmission Bit Rate in Multichannel, High 
Capacity, Long Haul Optical Fiber Communication Networks " 

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

  اإلسكندرية (خارجى)جامعة  –أستاذ بكلية الهندسة   مصطفى حسين علىأ.د./   ١
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلهندسة اإل أستاذ متفرغ بقسم  بد الناصر عبد الجواد محمدأ.د./ ع  ٢
أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)        زكى راشدنبيه د./ أحمد   ٣
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلبقسم هندسة اإل ساعدأستاذ م  د./ محمد صالح طبور  ٤

محمد محمد عبد الرحيم  جنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/بخصوص الطلب المقدم من ل -١٧
  المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: - عبد الرحيم

  "لبصمات الحيوية القابلة لإللغاءاستخدام المرشحات الرقمية والتكيفية في نظم ا"
"Utilization of Digital and Adaptive Filters in Cancelable Biometric Systems"  

  حص والمناقشة للرسالة من السادة:يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الف :القرار

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)        الدكانىمحمد إبراهيم / .دأ.  ١
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  لربيعىأ.د./ السيد محمود ا  ٢
  الزقازيق (خارجى)جامعة  –بكلية الهندسة متفرغ أستاذ   أ.د./ محمود إبراهيم عبد هللا  ٣
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ بقسم هندسة اإل  أ.د./ أسامه فوزى زهران  ٤

أسماء محمد إبراهيم  قدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/بخصوص الطلب الم -١٨
  المسجلة بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: - غازى

  "تصميم وتحليل الهوائيات المتعددة الحزم"

"Design and Analysis of Multi-Beam Antennas"  

  س القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة:يوصى مجل :القرار
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  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  / صابر حلمي زين الدين.أ. د  ١
  جامعة الزقازيق (خارجى) -بكلية الهندسة أستاذ   عبد الحميد شعالن أ.د./  ٢
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)       د/ عبد العزيز طه شلبى  ٣
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلبقسم هندسة اإلمساعد أستاذ   د/ هند عبد العظيم محمد ملهط  ٤

عطيه محمود محمد  بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ -١٩
  المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: -  العباسى

  "المعالجة الرقمية إلشارات الزالزل"

"Digital Processing of Seismic Signals"  
  يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة: :القرار

  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإل  طهأ.د./ طه السيد   ١
  (خارجى) بأكاديمية الشروق أستاذ  صالح السيد إبراهيم العجوز أ.د./  ٢
  أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)       أ.د./ أسامه فوزى زهران  ٣
  ة (مشرف)تصاالت الكهربيلكترونيات واإلبقسم هندسة اإلرغ متفأستاذ   د./ عادل شاكر الفيشاوى  ٤

وص  -٢٠ اب بخص ى كت ة عل ـب الموافق أن طل وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي تاذ ال يد األس الس
  فى العلوم الهندسية. الماجستيرلدرجة  - أميرة محمد على حسن بدوىالتسجيل للمهندسة/ 

  بالموافقة على التسجيل فى موضوع: يوصى مجلس القسم  القرار:

  "الدالئل الموجية المتكاملة لتطبيقات الهوائيات والمرشحات"

"Integrated Waveguides for Antennas and Filters Applications"  

  تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  تصاالت الكهربيةأستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واال  / صابر حلمي زين الدين.أ. د  ١
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية أستاذ مساعد  د/ هند عبد العظيم محمد ملهط  ٢

وص  -٢١ اب بخص يد كت تاذالس ى  األس ة عل ـب الموافق أن طل وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي ال
  .اه الفلسفة فى  العلوم الهندسيةلدرجة دكتور - التسجيل للمهندسة/ كرستينا غندور زكى غندور

  بالموافقة على التسجيل فى موضوع:يوصى مجلس القسم   القرار:

  "استخدام تقنيات التعلم العميق للدمج األمثل للصور الطبية"

"Utilization of Deep Learning Techniques for Optimal Medical Image Fusion"  

  تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  أ.د./ السيد محمود الربيعى  ١
  مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  د./ وليد جابر الشافعى  ٢

وص  -٢٢ اب بخص ى كت ة عل ـب الموافق أن طل وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي تاذ ال يد األس الس
  لدرجة الماجستير فى  العلوم الهندسية فى موضوع: -محمد احمد خلف هللا السيد  سجيل للمهندس/الت

  "والتى تعمل فى مدى ترددات الموجات المليمترية ددة الدخل ومتعددة الخرج الهائللشبكات متعل"تصميم اقل تعقيدا 
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"Low Complexity Design for Millimeter-Wave Massive MIMO Networks" 

 يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:

  "والتى تعمل فى مدى ترددات الموجات المليمترية ددة الدخل ومتعددة الخرج الهائلمتع شبكاتلل"تصميم اقل تعقيدا 

"Low Complexity Design for Millimeter-Wave Massive MIMO Networks" 

  تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  سماال  م
  أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  أ.د./ معوض إبراهيم معوض  ١
  مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  د/ محمد السيد الوكيل  ٢

وص  -٢٣ اب بخص ـب الموكت أن طل وث بش ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي تاذ ال يد األس ى الس ة عل افق
  فى موضوع: لدرجة دكتوراه الفلسفة فى  العلوم الهندسية - فاتن ماهر محمد األزرقالتسجيل للمهندسة/ 

  "حمض النووىحوسبة ال قنيات"الكشف عن األمراض بت

"DNA Computing Techniques for Disease Detection"  

 يوصى مجلس القسم بالموافقة على التسجيل فى موضوع:  القرار:

  "الكشف عن األمراض بتقنيات حوسبة الحمض النووى "

"DNA Computing Techniques for Disease Detection"  

  تحت إشراف السادة:

  الوظيفة  االسم  م
      نيات واالتصاالت الكهربية أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترو  أ.د./ معوض إبراهيم معوض  ١
        نيات واالتصاالت الكهربية بقسم هندسة االلكتروأستاذ   فتحى السيد عبد السميعأ.د./   ٢
  مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسب  د/ عبير عبد العزيز عشرة  ٣

المدرس المساعد  - وفاء احمد محمود سليمانبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة/  -٢٤
  لدرجة الدكتوراه فى موضوع:والمسجلة بالقسم 

  صور الطبية باستخدام التعلم العميق"صنيف الت"

Medical Image Classification Using Deep Learning""  

  متحان شامل.إتشكيل لجنة طلب بشأن 

  لجنة اإلمتحان الشامل من السادة: على تشكيلبالموافقة يوصى مجلس القسم  القرار:

  واإلتصاالت الكهربية (داخلى) أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات  أ.د./ على حسن على مصطفى  ١
  أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (عن لجنة االشراف)                    ى محمد صبرى شقير/ من.أ.د  ٢
  (خارجى)  مصرية اليابانيةجامعة الال –كلية الهندسة بأستاذ     مها محمد الصبروتىأ.د./   ٣
            أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم (من خارج القسم)  روانى أ.د./ محمد أبو زيد الب  ٤
  أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)  أحمد نبيه زكى راشد د./  ٥



  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   بمنوف لية ال

ندسة  يةقسم  ر ونيات واإلتصاالت الك  اإللك
 

 

Head of Department of Electronics & Electrical Communications Engineering office 
Office tel: 048-3661334 (Ext 7121) – Mobile:01000851086 – Email: Communication_Dep_FEE@el-eng.menofia.edu.eg 

  

ود  قيد الطالب/ بشأن إلغاء الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث األستاذ ةبخصوص كتاب السيد -٢٥ محم
د عطي ت احم ة الم - هرأف د لدرج وبر المقي م دورة أكت تير بالقس ى اء نتهإل م٢٠١٦اجس ة ف دة القانوني الم

  .سجيـل خطة البحث حتى تاريخهتدون م ٣٠/٩/٢٠٢٠

ً  القرار:   للوائح والقواعد المعمول بها. يوصى مجلس القسم بالموافقة على إلغاء القيد طبقا

المدرس بالقسم بشـأن طلب  – المقدم من السيد الدكتور/ عماد الدين محمد على حسنبخصوص الطلب  -٢٦
  الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.

رار: س يوصى  الق ة قسم المجل اوين األبحاث باللغ أن عن اً ب ة بسيادته علم ى تسجيل األبحاث الخاص ة عل بالموافق
  إلنجليزية.العربية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة ا

والمسجل لدرجة  -بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس/ أحمد حسن صادق هوانه  -٢٧
  اجستير بالقسم بشأن طلب الموافقة على تعديل عنوان الرسالة من:مال

  حسين أداء شبكات المناطق المحلية الالسلكية"ت"
Performance Enhancement of Wireless Local Area Networks (WLANs) "" 

  إلى
  "شبكات اإلتصاالتألمن السيبرانى فى اطوير تقنيات ت"

Development of Cyber Security Techniques for Communication Networks "" 

 .رىــــــــوهـــجالموافقة على تغيير عنوان الرسالة مع إعتبار التغيير يوصى مجلس القسم ب القرار:
 

 ةوالمسجل - شيماء السيد عبد العزيز حسنب المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة/ بخصوص الطل -٢٨
  لدرجة الماجستير بالقسم بشأن طلب الموافقة على تعديل عنوان الرسالة من:

  " نمذجة  تأثير االرتدادات في  األشكال الهندسية المركبة  لصوتيات الغرف المغلقة "

"Modelling of Reverberation Effect in Complex Geometric Shapes of Closed Room 
Acoustics"  

 إلى
  " دراسة  تأثير االرتدادات في  األشكال الهندسية المركبة  لصوتيات الغرف المغلقة" 

"Study of Reverberation Effect in Complex Geometric Shapes of Closed Room 

Acoustics" 

 رى.ــــوهـــر جـــيــغالموافقة على تغيير عنوان الرسالة مع إعتبار التغيير بيوصى مجلس القسم  القرار:

ع   ا: عالقات ثقافية:را

بشأن عمل مقترح سبل التعاون  ات والمؤتمرات)يتفاقدارة اإلإ( بخصوص كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية - ١
  .بين الجامعة والجامعات الليتوانية

  :على هذا التعاون على أن يتضمن البنود التالية سم بالموافقةيوصى مجلس الق القرار:

  .عقد اتفاقيات علمية - ١

 .اقتراح مشاريع علمية وجلب الدعم المادى والمعنوى لتحقيقها - ٢
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 .تبادل الزيارات للسادة أعضاء هيئة التدريس بين القسم واألساتذة المناظرين من الدولتين - ٣

 بجامعتنا. والمعلومات فى الدولتين لمحاولة تطبيقهااالطالع على أحدث الوسائل التكنولوجية  - ٤

 .للطالب بين البلدين ىتبادل زيارات الطالب المتفوقين فى البلدين وفتح فرص تدريب صيف - ٥

منح لدراسة الماجستير والدكتوراه لمعيدين القسم وتنسيق مؤتمرات علمية متبادلة لنشر األبحاث اآلراء  - ٦

 .بين البلدين

  .العلمية الشراف المشترك على الرسائل العلميةتشجيع فتح القنوات  - ٧

 .تبادل المطبوعات والنشرات والمجالت العلمية وبرامج تطوير المناهج الدراسية - ٨

  .المشاركة فى الدورات التدريبية والمهمات العلمية -٩     

  .تسهيل عملية نشر البحوث فى المجالت والدوريات العلمية بين البلدين -١٠        

الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن رأى مجلس القسم فى الخطة  األستاذ ةصوص كتاب السيدبخ - ٢
  ومدى تطابقها مع إحتياجات القسم. البحثية الخاصة بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

والرياضيات الهندسية  الخطة البحثية الخاصة بقسم الفيزيقاتشكيل لجنة لدراسة يوصى مجلس القسم ب القرار:
  من السادة: ومدى تطابقها مع إحتياجات القسم

ً     أ.د./ معوض إبراهيم معوض) ١(   رئيسا
  عضواً     أ.د./ فتحى السيد عبد السميع) ٢(
  عضواً       أ.د./ أسامه فوزى زهران) ٣(
  عضواً     د/ أحمد عبد العزيز عبد الرحمن) ٤(

الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن ما ورد للجامعـة من اإلدارة  بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل -  ٣
المدرس المساعد بالقسم  -الحميد محمد سيد محمد  هندس/ عبدالعامة للبعثات والمرفق به الطلب المقدم من الم

 )Universite Parise- Saclay( الدكتوراه من جامعة للحصول على درجة بفرنسا وعضو األجازة الدراسية
مـن  عتباراً إى يلتمس فيه الموافقة على تجديد اإلجازة الدراسية لمدة (عام ثانى) بمرتب يصرف بالداخل والذ
  وذلك إلستكمال دراسته للدكتوراهم ٢٨/٧/٢٠٢١حتى وم ٢٩/٧/٢٠٢٠

 باراً عتإ ) بمرتب يصرف بالداخلاإلجازة الدراسية لمدة (عام ثان يوصى مجلس القسم بالموافقة على تجديد القرار:
  .وذلك إلستكمال دراسته للدكتوراهم ٢٨/٧/٢٠٢١حتى وم ٢٩/٧/٢٠٢٠مـن 

سا: خامس يئة التدر   :شئون أعضاء 

بشأن طلب  – درس المساعد بالقسمـمال -/ منى مجدى محمود بدوى ةالمهندسبخصوص الطلب المقدم من  - ١
  .تعيينها على درجة مدرس بالقسم

 -/ منى مجدى محمود بدوى ةثية لفحص رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتوربناء على تقرير اللجنة الثال القرار:
 املتزمة فى عمله تكان افى وظيفة مدرس بالقسم حيث انه ايوصى مجلس القسم بالموافقة على تعيين سيادته

  مدرس مساعد بالقسم ومحسنة فى أدائها مع خالص التهنئة. امنذ تعيينه اقوم بواجباتهتو اومسلكه

عرض األستاذ المساعد بالقسم بشأن طلب  –خصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/عماد سعيد محمد حسن ب - ٢
  .اإلنتاج العلمي الخاص بسيادته والمتقدم به للترقي إلي درجة أستاذ

  أحيط المجلس علماً. القرار:
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عرض بالقسم بشأن طلب المدرس  – بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ عماد الدين محمد على حسن - ٣
  .مساعد اإلنتاج العلمي الخاص بسيادته والمتقدم به للترقي إلي درجة أستاذ

  أحيط المجلس علماً. القرار:

بشأن طلب  - األستاذ المساعد بالقسم  – سعيد محمد عبد العاطىبخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/  - ٤
  تعيينه على درجة أستاذ بالقسم.

  .الموضوع على لجنة األساتذة بالقسمعرض  القرار:

ى  -٥ د ريحان المليج م  –بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محم ى  –المدرس بالقس ه عل ب تعيين بشأن طل
  درجة أستاذ مساعد بالقسم.

  .عرض الموضوع على لجنة األساتذة بالقسم القرار:

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

  أمين المجلس                                                              رئيس مجلس القسم                           

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


