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اف ثالثاءإنه  يوم ال  للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء م 2021/ 3/ 9 قاملو

ً
ستمرارا ا البالد و  للظروف ال تمر 

ً
ماية ونظرا

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

لسة السا ام عإجتماع مجلس القســم ا ادية عشرة بقاعة اإلجتماعات 2021 – 2020ة للعام ا م  تمام الساعة ا

صصة لإلجتماع باإلضافة إ إس عذر حضوره لإلجتماعا ساب ملن  حيث ُعِقد االجتماع  .تخدام جروب القسم ع تطبيق الوا

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

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  السيد عبدالسيمعفتحى  الدكتور/ األستاذ السـيد 1
  أستاذ  / مني محمد صبري شقير ةالدكتور األستاذةالسيد   2
  أستاذ  سعيد محمد عبد العاطى /الدكتور األستاذ دالسي 3
  أستاذ متفرغ  إبراهيم محمد الدكانى الدكتور/ األستاذ السـيد  4
 أستاذ متفرغ  وض هللاكمال حسن عالدكتور/  األستاذالسيد   5
  أستاذ متفرغ  محمد محمد عبدالسالم نصـارالدكتور / ستاذاألالسيد   6
 أستاذ متفرغ  حمدأحسام الدين حسين الدكتور /  األستاذالسيد   7
 أستاذ متفرغ  ه/ طه السيد طالدكتور األستاذالسيد   8
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعىالدكتور األستاذالسيد   9
  أستاذ متفرغ  على مصطفىالدكتور/ على حسن  األستاذالسيد   10
 أستاذ متفرغ زملدكتور/ عاطف السيد أبوالعا األستاذالسيد   11
 أستاذ متفرغ  وضمعوض إبراهيم معالدكتور/  األستاذالسيد   12
  أستاذ متفرغ  الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمود األستاذالسيد   13
  تفرغأستاذ م  عادل عبد المسيح صليب الدكتور/ األستاذالسيد   14
 أستاذ متفرغ  السيــــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود دياب  15
 أستاذ متفرغ  عبدالعزيز طه كامل شلبىالسيــــــــــــد الدكتور/  16
 أستاذ متفرغ  ــــد الدكتور/ محمد محمد السعيد الحلوانىـالسيــــــ  17
 أستاذ متفرغ  ىأحمد ابراهيم محمد بهنس /ـــد الدكتورـالسيـــــــ  18
  أستاذ متفرغ  اوىعادل شاكر الفيشــد الدكتور/ ـالسيــــــــ  19
  أستاذ متفرغ  عبد الفتاح عبد الغنى سعد ـد الدكتور/ـالسيـــــــــ  20
  أستاذ متفرغ  عبدالمجيد عبدالحكيم شرشـر ـد الدكتور/ـالسيـــــــــ  21
 أستاذ متفرغ  زين الدينمحمد عبد الرحمن  د الدكتور/ـالسيــــــــــ  22
 أستاذ متفرغ  محاسن كمال حسين /ةالدكتور ةالسيــــــــد  23
  أستاذ متفرغ  / جابر السيد محمد األبيضالدكتور دالسيـــــــــــ  24
  أستاذ مساعد  دأحمد نبيه زكى راش/ ـــــد الدكتورالسيــــــ  25
  تاذ مساعدأس  طهند عبد العظيم مله ة/الدكتورة دـالسيـــــــ 26
 أستاذ مساعد  محمد صالح طبــور /السيـــــــــــد الدكتور 27
 أستاذ مساعد  ريحان المليجى إمام محمد /السيـــــــــــد الدكتور 28
 مدرس  إيمان أحمد عطية سلطان /الدكتور السيـــــــــــد 29
  مدرس  أحمد عبد العزيز عبد الرحمن السيــــــــــد الدكتور/  30

  

  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة

ونيات واإلمجلس إجتماع  محضر ندسة اإللك يةقسم  ر   تصاالت الك

لسة عسلا( ا ام  )ةا   م 2021 – 2020للعام ا
افق يوم الثالثاءاملنعقدة   م2021 / 3 / 9   املو
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 – ودعاء إلى هللا بالتوفيق "بسم هللا الرحمن الرحيم"جتماع بذكر اإلالقسم  األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس بدأ السيد
  ثم شرع سيادته النظر فى جدول األعمال على النحو التالي:

 
ً
ـــات:أوال ـــ   : املصادقـ

 م.9/2/2021 قالموافـ لثالثاءالمنعقدة يوم ا السادسة جلسةجتماع مجلس القسم الإ رمحض -1

  م.9/2/2021الموافق  ثالثاءالمنعقدة يوم الة السادس مجلس القسم الجلسة إجتماعالتصديق على محضر  القرار:

 
ً
ض: ثانيا افقات بالتفو   :مو

طلب ببلبيس شرقيــة بشأن  –بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ عميد المعهد العالى للهندسة االلكترونية  -1
د للتدريس بالمعه -األستاذ المتفرغ بالقسم  –الرحمن زين الدين  الموافقـة على انتداب السيد الدكتور/ محمد عبد

 ً   .م2020/2021ام الجامعي خالل الفصل الدراسى الثانى للع بواقع يوم واحد أسبوعيا

  ض.التوصية باعتماد الموافقة بالتفوي القرار:

طلب  ببلبيس شرقيــة بشأن –وص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ عميد المعهد العالى للهندسة االلكترونية بخص -2
للتدريس بالمعهد بواقع  -األستاذ المتفرغ بالقسم  -الغنى سعد  الفتاح عبد الموافقـة على انتداب السيد الدكتور/ عبد

 ً   .م2020/2021ام الجامعي خالل الفصل الدراسى الثانى للعـــ يوم واحد أسبوعيا

  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

   ثالثا: دراسات عليـــــــا:
 -جرمين جرجس سيدهم جرجس عوض  بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة/ -1

  بشأن طلب تشكيل لجنة إمتحان شامل فى موضوع: دكتوراةالمسجلة بالقسم  لدرجة ال

 نيات النفاذ المتعدد الغير متعامد ألنظمة الجيل الخامس الخلوية""تق  
"Non-Orthogonal Multiple Access Techniques for Fifth Generation Cellular 

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

  )عن لجنة االشراف( بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربيةفرغ متأستاذ   أ.د./ السيد محمود الربيعى  1
  أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)  منى محمد صبرى شقير  أ.د./  2
  جامعة الزقايق  (خارجى) –أستاذ بكلية الهندسة   محمود ابراهيم عبدهللا  أ.د./  3
  ستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (من خارج القسم)          أ  أ.د./ جمال محروس على   4
  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى) ساعدأستاذ م  د./ محمد ريحان امام المليجى   5

المسجل بالقسم  - خليل محمود خليل الخميسي بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس/ - 2
  بشأن طلب تشكيل لجنة إمتحان شامل فى موضوع: دكتوراةللدرجة ا

  "تحسين المعامالت لمصادر حصاد الطاقة الميكرومترية"
“Optimized Parameters for Micro Energy Harvesting Sources"  

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

  )عن لجنة االشرافأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (  الربيعىالسيد محمود  أ.د./  1
  بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم (من خارج القسم)متفرغ أستاذ   عصام ابراهيم المدبولى أ.د./  2
  الكهربية (داخلى) بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالتمتفرغ أستاذ    أ.د./ معوض ابراهيم معوض  3
  (خارجى) جامعة جنوب الوادى –أستاذ بكلية الهندسة   أ.د./ عادل بدير عبد الرحمن  4
  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)متفرغ أستاذ   د./ صالح الدين محمود دياب  5
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 بالقسم لدرجةالمسجل  -سن محمد أحمد عاطف ح بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندس/ - 3
  بشأن طلب تشكيل لجنة إمتحان شامل فى موضوع:  دكتوراةال

 "هوائيات الجرافين  فى نطاق تيرا هرتز الترددى"
"Graphene–based Tera Hertz Antennas" 

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

  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (عن لجنة االشراف)  بد المسيح صليبع عادل أ.د./  1
  أستاذ بمعهد بحوث االلكترونيات (خارجى)  عبد الفتاح حفناوى عالء أ.د./  2
  أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)  أ.د./ سعيد محمد عبد العاطى  3
  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)تفرغ م أستاذ  د العزيز طه شلبى د./ عب  4
  (من خارج القسم) تفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسيةأستاذ م  أحمد محمد أبو عرايسد./   5

بالقسم المسجلة  -الحميد عمارة  هبه محمد عبدبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة/  - 4
  بشأن طلب تشكيل لجنة إمتحان شامل فى موضوع: دكتوراةال لدرجة

  "تقنيات آلية لتشخيص األمراض بإستخدام اإلشارات والصور الطبية"
"Automatic Techniques for Diagnosis Using Biomedical Signals and Images" 

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

  (عن لجنة االشراف) بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربيةمتفرغ أستاذ   أ.د./ طه السيد طه  1
  أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)   أ.د./ أسامة فوزى زهران  2
  جامعة الزقازيق (خارجى) –أستاذ بكلية الهندسة   الفتاح فرج أ.د./ فتحى عبد  3
  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى) تفرغأستاذ م  الحلوانى السعيد محمد محمد د/  4
بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم (من خارج القسم)          مساعد أستاذ   غادة محمد البنبىد./   5

األستاذ المتفرغ بالقسم والمشرف  - ألستاذ الدكتور/ السيد محمود الربيعى الطلب المقدم من السيد ابخصوص  - 5
بشأن طلب الموافقة على إضافة  -المسجل بالقسم  –/ محمد احمد عبدالمنعم الخاصة بالطالبالماجستير على رسالة 

المعهد الكندى العالى المدرس بقسم االتصاالت وااللكترونيات ب –السالم بيومى سيد  السيدة الدكتورة/ ناريمان عبد
  الى قائمة المؤلفين للبحث التالى:للهندسة بالشيخ زايد 

“An Efficient Modulation Classification Using Signal Constellation Diagram With 
Convolutional Neural Networks and Gabor Filtering” 

راف على ليست من أعضاء لجنة اإلشحيث أنها  والمستخلص من رسالة الماجستير الخاصة بالطالب المذكور
  شاركت بشكل فعال فى البحث.الرسالة ولكنها 

المدرس  –السالم بيومى سيد  إضافة السيدة الدكتورة/ ناريمان عبدبالموافقة على يوصى مجلس القسم  القرار: 
  لى قائمة المؤلفين للبحث المذكور.إ -بقسم االتصاالت وااللكترونيات بالمعهد الكندى العالى للهندسة بالشيخ زايد 

األستاذ المتفرغ بالقسم   -الجواد محمد  الناصر عبد الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ عبدبخصوص  -6
بشأن طلب  -المسجل بالقسم  –/ مصطفى مصطفى على مفتاح الخاصة بالطالبالماجستير والمشرف على رسالة 

 اضافة السيد الدكتور/كذلك و األستاذ المساعد بالقسم –حمد نبيه زكى راشد أتور/ الموافقة على إضافة السيد الدك
الى قائمة المؤلفين  جامعة الطائف –كلية الهندسة بالمدرس بقسم الهندسة الكهربية  –الفتح عيد  محمود محمد أبو

  للبحث التالى:
“The Engagement between Erbium Doped Fiber and Raman Amplifiers with Soliton 

Technique for High Speed Optical Transceiver Systems” 
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ليسوا من أعضاء لجنة اإلشراف على ا موالمستخلص من رسالة الماجستير الخاصة بالطالب المذكور حيث أنه
  بشكل فعال فى البحث. اشارك االرسالة ولكنهم

  .األستاذ المساعد بالقسم –حمد نبيه زكى راشد ألدكتور/ على إضافة السيد ابالموافقة يوصى مجلس القسم  القرار:

جامعة  –كلية الهندسة بالمدرس بقسم الهندسة الكهربية  –الفتح عيد  محمود محمد أبو ضافة السيد الدكتور/كذلك إو
  للبحث المذكور. لى قائمة المؤلفينإالطائف 

األستاذ المساعد بالقسم والمشرف على رسالة  -د حمد نبيه زكى راشأالطلب المقدم من السيد الدكتور/ بخصوص  -7
بشأن طلب الموافقة على إضافة السيد الدكتور/  -المسجل بالقسم  – حمد كمال ديابأ /الخاصة بالطالبالماجستير 

 محمود محمد أبو ضافة السيد الدكتور/كذلك إوجامعة عين شمس  –كلية الهندسة بالمدرس  – فايزمحمد محمود 
  لى قائمة المؤلفين للبحث التالى:إ جامعة الطائف –كلية الهندسة بالمدرس بقسم الهندسة الكهربية  –الفتح عيد 

“Exhaustive Search for the Optimal Routing Paths in Ring Topology in Elastic 
Optical Networks” 

أعضاء لجنة اإلشراف على  ليسوا منا موالمستخلص من رسالة الماجستير الخاصة بالطالب المذكور حيث أنه
  بشكل فعال فى البحث. اشارك االرسالة ولكنهم

 –كلية الهندسة بالمدرس  –فايز محمد إضافة السيد الدكتور/ محمود  علىبالموافقة يوصى مجلس القسم  القرار:
كلية بهربية المدرس بقسم الهندسة الك –محمود محمد أبوالفتح عيد  ضافة السيد الدكتور/وكذلك إ جامعة عين شمس

  الى قائمة المؤلفين للبحث المذكور.جامعة الطائف  –الهندسة 

بشأن انتهاء المدة القانونية  األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ةبخصوص كتاب السيد -8
أن مدة الدراسة  والمسجل لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية حيث -الخاصة بالمهندس/ محمود أحمد نصر كمال 

ولم يحصل على  30/9/2020ال تزيد عن أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك والتى تنتهى فى 
  .درجة الماجستير حتى اآلن

يوصى مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجيل لمدة عام إضافى وذلك بنـاء على طلب السادة  القرار:
  المشرفين.

بشأن انتهاء المدة القانونية  األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ةتاب السيدبخصوص ك -9
والمسجل لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية حيث أن مدة الدراسة ال  - الخاصة بالمهندس/ مصطفى احمد السيد

ولم يحصل على  31/1/2021ى تنتهى فى تزيد عن أربع سنوات من تاريخ القيد حسب القواعد المنظمة لذلك والت
  .درجة الماجستير حتى اآلن

يوصى مجلس القسم بالموافقة على مد فترة التسجيل لمدة عام إضافى وذلك بنـاء على طلب السادة  القرار:
  المشرفين.

فردية والتقرير بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  التقارير ال -10
المسجل بالقسم وذلك بشأن طلب  –محمود أحمد نصر كمال  الجماعى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/

  منح الدرجة لسيادته فى موضوع:
  "التطبيق الكْف للمرشحات التكيفية باستخدام الرياضيات الرباعية فى تطبيقات التأمين"

“Efficient implementation of adaptive filter Using Quaternion mathematics for 
Security Applications” 

بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار:
  ة مع خالص التهنئة.درجـة الماجستير فى العلوم الهندسي -بالموافقة على منح المهندس/ محمود أحمد نصر كمال  
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بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -11
المسجل بالقسم وذلك  –العال  العزيز عبد محمد عصام عبد الجماعى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/

  موضوع: بشأن طلب منح الدرجة لسيادته فى
  "تطبيق خوارزميات التشفير بواسطه الرياضيات الرباعية"

"Implementation of Encryption Algorithm Using Quaternion Mathematics"  

بعد اإلطالع على التقارير الفردية  والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار:
درجـة الماجستير فى العلوم الهندسية مع خالص  - العزيز عبدالعال محمد عصام عبدهندس/ بالموافقة على منح الم

  التهنئة.

بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  التقارير الفردية والتقرير  -12
المسجلة بالقسم وذلك بشأن  -د إبراهيم غازى الجماعى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ أسماء محم

  فـى موضوع: اطلب منح الدرجة لسيادته
  "تصميم وتحليل الهوائيات المتعددة الحزم"

"Design and Analysis of Multi-Beam Antennas" 

جلس القسم بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى م القرار:
درجة الماجستير فى العلوم الهندسية مع خالص  -بالموافقة على منح المهندسة/ أسماء محمد إبراهيم غازى 

  التهنئة.

الخاصة بالمهندس/ أحمد محمد فوزي الصادق  دكتوراةبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة ال - 13
 -والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص  -

 ضبط أداء االستشعار الطيفي ألنظمة الراديو اإلدراكية""  
Spectrum Sensing Optimization for Cognitive Radio Systems""  

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

  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)متفرغ ستاذ أ  معوض إبراهيم معوضد./ أ.  1
  (عن لجنة االشراف) عين شمسجامعة  –أستاذ بكلية الهندسة   عبد الحليم عبد النبى ذكرى /أ.د.  2
  (خارجى) جنوب الوادىجامعة  –أستاذ بكلية الهندسة   عادل بدير عبد الرحمنأ.د./   3

شادى ممدوح عبد الخاصة بالمهندس/ ماجستير لجنة اإلشراف على رسالة ال بخصوص الطلب المقدم من -14
  -المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع: - الرحيم إبراهيم

 "مفاضلة بين االمان والموثوقية في الشبكات الراديوية االدراكية  باالستشعار االمثل"
“Reliability and Security Tradeoff in Cognitive Radio Networks with Optimal 

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

  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)متفرغ أستاذ   طه السيد طهد./ أ.  1
  أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (عن لجنة االشراف)  قيرمنى محمد صبرى ش /أ.د.  2
  (خارجى)بالجامعة المصرية اليابانية أستاذ   مها محمد الصبروتىأ.د./   3

المرشد األكاديمى للطالبة/ عبير سعد  -بخصوص الطلب المقدم السيد االستاذ الدكتور/ فتحى السيد عبدالسميع  -15
 -:ت التاليةالتعديالعمل الموافقة على طلب م بشأن 2020مقيدة بتمهيدى ماجستير دورة اكتوبر وال -سلمان 

ً  واضافة مادة (نظم التعديل الرقمى) حذف مادة (نظم االتصاالت المتقدمة) -   وأيضا

  حذف مادة (النبائط البصرية وتطبيقاتها) واضافة مادة (نظم التشفير والحماية الحديثة) -
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  .2020/2021اسى الثانى للعام الجامعى وذلك للفصل الدر

على الحذف واالضافة وذلك للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  بالموافقة يوصى مجلس القسم القرار:
2020/2021.  

المرشد األكاديمى للطالبة/ سمر محمد  -األستاذ الدكتور/ فتحى السيد عبدالسميع   بخصوص الطلب المقدم السيد -16
 تالتعديالعمل م بشأن طلب الموافقة على 2019والمقيدة بتمهيدى ماجستير دورة اكتوبر  -الدين الجيشى علم 

 -التالية:

  حذف مادة (نظم االتصاالت المتقدمة)واضافة مادة (نظم التعديل الرقمى) -

  حذف مادة (الكترونيات الكم والبصريات المتقدمة) واضافة مادة (نظم التشفير والحماية الحديثة) -

  .2020/2021للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  وذلك

رار: م الق س القس ى مجل ة يوص امعى  بالموافق ام الج انى للع ى الث ل الدراس ك للفص افة وذل ذف واالض ى الح عل
2020/2021.  

قير   -17 برى ش يماء  -بخصوص الطلب المقدم السيدة األستاذ الدكتور/ منى محمد ص ة/ ش اديمى للطالب د األك المرش
وبر  -الوهاب عبد العظيم محمد عبد  تير دورة اكت دى ماجس دة بتمهي ذف 2020والمقي ى ح ة عل ب الموافق م بشأن طل

افة ة)  مادة (نظم التشفير والحماية الحديثة) واض ريات المتقدم م والبص ات الك ادة (الكتروني ك م ى وذل ل الدراس للفص
  م.2020/2021الثانى للعام الجامعى 

رار: م الق س القس ى مجل ةب يوص امعى  الموافق ام الج انى للع ى الث ل الدراس ك للفص افة وذل ذف واالض ى الح عل
2020/2021.  

يد  بخصوص الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب/ -18 ا مصطفى الس ا زكري يحي
م 30/3/2021للجنة بتاريخ بشأن الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفحص والمناقشة وذلك النتهاء صالحية ا -حاتم 

عودية ف نظراً ذلك و ة الس ة العربي ن المملك ب م ور الطال ة حض ا وعدم إمكاني ة كورون روف جائح ت الحالى لظ ى الوق
 .الجتياز المناقشة

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

  جامعة اإلسكندرية (مشرف) –كلية الهندسة  –أستاذ متفرغ   ماعيل الخامىأ.د./سعيد السيد اس  1
أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيـــة (مشرف)                   أ.د./ السيد محمود الربيعى  2
  جامعة اإلسكندرية (خارجى) –كلية الهندسة  -أستاذ   أ.د./ نهى عثمان قرنى  3
  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (داخلى)   ساعد أستاذ م   صالح طبور محمد د./  4

ول  -19 ى قب ة عل بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اإلفادة بالموافق
ام ا2021قيد الطالب الجدد بالدراسات العليا بالقسم بدورة يناير امعى م للع ة إمتحان 2020/2021لج ادة بنتيج م واإلف

  القبول وبيانهم كالتالى:

  أوال: طالبا واحدا مقيدا بدبلوم الدراسات العليا وهو:

  المهندس/ طارق محمود محمود حسان.

  ) طالب وهم:5ثانياً: طالب مقيدون بتمهيدى ماجستير وعددهم (

  ) المهندسة/ امانى سليمان محمد سليمان نجم.1(
  مهندس/ محمود كمال محمود ابوجازيه.) ال2(
  ) المهندس/ ياسر يحيى سليمان حسين.3(
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  ) المهندس/ عماد عبدالدايم عبدالباقى عبدالدايم.4(
  ) المهندس/ محمد رمضان محمد ابوعيطة.5(

  ) طالب وهم:6ثالثاً: طالب مقيدون بتمهيدى دكتوراة وعددهم (

  ) المهندس/ حسام محمد رضا شندى محمد.1(
  المهندسة/ اسراء احمد على عبدالجواد الرفاعى.) 2(
  ) المهندسة/ نانسى عبدالعظيم حسن عرفة.3(
  ) المهندسة/ هاجر سعد الدين يوسف معروف.4(
  ) المهندس/ أحمد محمد محسن إسماعيل عبد الحميد.5(
  ) المهندس/ هشام محمود عبد الظاهر.6(

  الب.يوصى مجلس القسم بالموافقة على  قبول الط القرار:

بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الطلب المقدم من الطالب/  -20
الموافقة على قبول اعتذاره طلب م تمهيدى ماجستير) بشأن 2019ابراهيم عبدالفتاح محمد ابراهيم ( دورة أكتوبر 

ول وذلك الفصل الدراســى األب ) و(نظم التعديل الرقمى الحديثة )عن  دخـول امتحان مادتى (نظم االتصاالت المتقدمة
  .لظروف مرض والدته نظــراً 

 .لظروف مرض والدته ـراً وذلك نظه اعتذارمجلس القسم بالموافقة على قبول يوصى  القرار:

عا   : عالقات ثقافية:را

رس المساعد بالقسم بشـأن طلب المد –بخصوص الطلب المقدم من السيد المهندس/ محمد سامى سعيد عرفه  -1
  الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.

ً بأن عناوين األبحاث باللغة  - القرار: يوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته علما
  .العربية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة اإلنجليزية

الموافقـة طلب بالقسم بشأن  مساعدال المدرس – سامى سعيد عرفه حمدم /مهندسبخصوص الطلب المقدم من ال -2
وبيان  عالمية ذات سمعة متميزة وذلك بناء على قرار رئيس الجامعة ةبحث فى مجلجائزة عن نشر  سيادته على منح

  تالى:لكا البحث
    عنوان البحث :-1

Mid-Symbol duration antenna transition Approach for Performance enhancement 
of spatial modulation 

  -:والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية بعنوان
ELECTRONICS LETTERS 19th April 2018 Vol.No.8 pp.506-507  

ً بجائزة عن نشر ال موافقة على منح سيادته: يوصى مجلس القسم بالالقرار للقواعـد المعمول بها فى هذا  حث طبقا
  .الشأن

:
ً
س:شئ خامسا يئة التدر  ون أعضاء 

طلب  بشأنبالقسم  ألستاذ المساعدا -حمدأالنبى محمد  عبدبخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/محمد  -1
  .عرض اإلنتاج العلمي الخاص بسيادته والمتقدم به للترقي إلي درجة أستاذ

  القرار: أحيط المجلس علماً.

  



  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 

  

 ساد
ً
ودة:: سا   أعمال ا

محضر اجتماع دير وحدة الجودة بالقسم بشأن عرض م - هند عبد العظيم ملهط /دالطلب المقدم من بخصوص  - 1
  ) وإعتماده.ثانيةالجلسة ال(لجنة الجودة بالقسم 

  إعتماد المحضر. يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

دة بالقسم بشأن طلب إعتماد نسق وحدة الجوم –أحمد عبد العزيز عبد الرحمن  /دبخصوص الطلب المقدم من  -2
ورشة العمل الخاصة بالتعريف بمعايير اإلعتماد البرامجى وكيفية إستكمال ملفات المعايير والوثائق محضر إجتماع 

  . 2021فبراير  21الداعمة والتى تم عقدها يوم األحد الموافق 

  ورشة العمل.محضر إعتماد  يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

دير وحدة الجودة بالقسم بشأن طلب إعتماد ملفات الخطة م - هند عبد العظيم ملهط /دوص الطلب المقدم من بخص -3
  اإلستراتيجية التى تم اإلنتهاء منها وتم عرضها على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. 

  الخطة اإلستراتيجية التالية:إعتماد ملفات  يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

 .ع التنافسى للقسم ورؤية اعضاء القسم فى الوضع التنافسى للكليةالوض -
 .نقاط التميز للقسم ورؤية اعضاء القسم فى نقاط التميز الكلية وتقييم المخاطر -
 .تحليل البيئة الداخلية والخارجية وفق المعايير االكاديمية -

  بخصوص إعتماد محاضر اللجان الفرعية بالقسم. -4

  إعتماد المحاضر التالية: لقسم بالموافقة علىيوصى مجلس ا :القرار

 محضر لجنة اإلشراف على سيمينارات القسم. -
 محضر لجنة توزيع مقررات الدراسات العليا ومشاريع التخرج. -
  محضر لجنة العالقات الثقافية. -

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

  

  رئيس مجلس القسم             أمين المجلس                                                       

  نأ.د./ أسامه فوزى زهرا              د/ أحمد نبيه زكى راشد                                             

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  


