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اف ثالثاءإنه  يوم ال  للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء م 2021/ 4/ 6 قاملو

ً
ستمرارا ا البالد و  للظروف ال تمر 

ً
ماية ونظرا

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

لسة ال ام ثامنإجتماع مجلس القســم ا صصة 2021 – 2020ة للعام ا ادية عشرة بقاعة اإلجتماعات ا م  تمام الساعة ا

عذر حضوره لإلجتماع إ ضافةلإلجتماع باإل  ساب ملن  حيث ُعِقد االجتماع برئاسة السيد  .إستخدام جروب القسم ع تطبيق الوا

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

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمع الدكتور/ األستاذ السـيد 1
  أستاذ  / مني محمد صبري شقير ةالدكتور ةاألستاذالسيد   2
  أستاذ  مد عبد العاطىسعيد مح /الدكتور األستاذ دالسي 3
  أستاذ متفرغ  محمد الدكانى إبراهيم الدكتور/ األستاذ السـيد  4
 أستاذ متفرغ  وض هللاكمال حسن عالدكتور/  األستاذالسيد   5
  أستاذ متفرغ  محمد محمد عبدالسالم نصـارالدكتور / األستاذالسيد   6
 فرغأستاذ مت  أحمدحسام الدين حسين الدكتور /  األستاذالسيد   7
 أستاذ متفرغ  ه/ طه السيد طالدكتور األستاذالسيد   8
 أستاذ متفرغ  / السيد محمود الربيعىالدكتور األستاذالسيد   9
  أستاذ متفرغ  الدكتور/ على حسن على مصطفى األستاذالسيد   10
 أستاذ متفرغ زملدكتور/ عاطف السيد أبوالعا األستاذالسيد   11
 أستاذ متفرغ  وضمع إبراهيمعوض مالدكتور/  األستاذالسيد   12
  أستاذ متفرغ  محمود إبراهيمالدكتور/ عبدالعزيز  األستاذالسيد   13
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب الدكتور/ األستاذالسيد   14
 أستاذ متفرغ  السيــــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود دياب  15
 أستاذ متفرغ  ز طه كامل شلبىعبدالعزيالسيــــــــــــد الدكتور/  16
 أستاذ متفرغ  ــــد الدكتور/ محمد محمد السعيد الحلوانىـالسيــــــ  17
 أستاذ متفرغ  محمد بهنسى إبراهيم أحمد /ـــد الدكتورـالسيـــــــ  18
  أستاذ متفرغ  اوىعادل شاكر الفيشــد الدكتور/ ـالسيــــــــ  19
  أستاذ متفرغ  الفتاح عبد الغنى سعدعبد  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 ةالسيــــــــد  23
  أستاذ متفرغ  جابر السيد محمد األبيض/ الدكتور دالسيـــــــــــ  24
  أستاذ مساعد  دنبيه زكى راش أحمد/ ـــــد الدكتورالسيــــــ  25
  أستاذ مساعد  طهند عبد العظيم مله ة/الدكتورة دـالسيـــــــ 26
 أستاذ مساعد  محمد صالح طبــور /السيـــــــــــد الدكتور 27
 أستاذ مساعد  المليجى إمام ريحان محمد /السيـــــــــــد الدكتور 28
 مدرس  عطية سلطان أحمد إيمان /الدكتور السيـــــــــــد 29
  مدرس  عبد العزيز عبد الرحمن  أحمدالسيــــــــــد الدكتور/  30

  

  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدة

ونيات واإلمجلس إجتماع  محضر ندسة اإللك يةقسم  ر   تصاالت الك

لسة ام  )الثامنة( ا   م 2021 – 2020للعام ا
افق يوم الثالثاءاملنعقدة   م2021 / 4 / 6   املو
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 – هللا بالتوفيق إلىودعاء لرحمن الرحيم" الدكتور/ رئيس مجلس القسم اإلجتماع بذكر "بسم هللا ا األستاذبدأ السيد 
 إلىتعازى مجلس القسم وأسرة القسم الدكتور/ رئيس مجلس القسم الحديث بتوجيه خالص  األستاذوإستهل السيد 

الدكتور/ رئيس مجلس القسم  األستاذكما توجه السيد  – والدته لىابإذن هللا تع ةالمرحوملوفاه  –خالد المسدى  /السيد
عبد الرحمن محمد  /يد األستاذ الدكتورعن نفسه ونيابة عن أسرة القسم بخالص الدعوات بسرعة الشفاء للسباألصالة 

. ثم بالتهنئة بقرب حلول شهر رمضان المعظم الدكتور/ رئيس مجلس القسم األستاذتوجه السيد كما  – زين الدين
 شرع سيادته النظر فى جدول األعمال على النحو التالي:

 
ً
ـــات:: املأوال ـــ   صادقـ

 م.9/3/2021 قالمواف لثالثاءالمنعقدة يوم ا ةالسابع جتماع مجلس القسم الجلسةإ رمحض -1

  م.9/3/2021الموافق  ثالثاءالمنعقدة يوم الة السابع مجلس القسم الجلسة إجتماعالتصديق على محضر  القرار:

 
ً
ض: ثانيا افقات بالتفو   :مو

األستاذ المتفرغ بالقسم  –الجواد محمد  الناصر عبد الدكتور/ عبد ستاذاألبخصوص الطلب المقدم من السيد  - 1
ً ( تجديد ندب سيادتهالموافقة على طلب بشأن  ً  ندبا االلكترونية للهندسة  لىالمعهد العبا للعمل عميداً  )عام ثالث – كليا

  م.2021/2022بلبيس الشرقية للعام الجامعي  –

  لتفويض.التوصية باعتماد الموافقة با القرار:

طلب المساعد بالقسم بشأن  األستاذ –سعد الكورانى مصطفى  أحمدبخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/  -2
ً ( تجديد ندب سيادتهالموافقة على  ً  ندبا بلبيس  –االلكترونية للهندسة  لىالمعهد العبا للعمل )عام خامس – كليا

  م.2021/2022الشرقية للعام الجامعي 

  صية باعتماد الموافقة بالتفويض.التو القرار:

الموافقة طلب المدرس المساعد بالقسم بشأن  –بخصوص الطلب المقدم من المهندس/ كيرلس فؤاد لبيب يوسف  -3
على المنحة المقدمة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم  دكتوراةعلى منح سيادته اجازة دراسية وذلك لدراسة ال

  م.28/3/2021من  رية حيث تم قبول سيادته اعتباراً باالسكند –والتكنولوجيا 

  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

   ثالثا: دراسات عليـــــــا:

المسجلة بالقسم   -بو الحسن أبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف الخاصة بالمهندسة/ بيداء مرتضي زكي  -1
  تحان شامل فى موضوع:بشأن طلب تشكيل لجنة إم دكتوراةلدرجة ال

  "إستخدام تقنيات التعلم العميق في الشبكات البصرية"

"Utilization of Deep Learning Techniques in Optical Networks"  

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

  (داخلى) دسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربيةبقسم هنمتفرغ أستاذ   محمد الدكانى إبراهيم أ.د./  1
  (من خارج القسم)           وعلوم الحاسباتبقسم هندسة متفرغ أستاذ   نبيل عبد الواحد إسماعيلد./ أ.  2
  )لجنة االشراف عن( بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربيةمتفرغ أستاذ   السيد محمود الربيعى أ.د./  3
  (خارجى) عين شمسجامعة  –بكلية الهندسة متفرغ أستاذ   د الحليم عبد النبى ذكرىعبأ.د./   4
  (داخلى) بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربيةمتفرغ أستاذ   بهنسى إبراهيمأحمد  د./أ.  5
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لفردية والتقرير الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير ا األستاذبخصوص كتاب السيدة  -2
المسجل بالقسم وذلك بشأن طلب  -أمير عزت على الرفاعى  الجماعى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/

  منح الدرجة لسيادته فـى موضوع:

  المبنى على إشارات ضربات القلب" لغاء"نظام القياسات الحيوية القابلة لإل
"Cancelable Biometric System based on Electrocardiogram (ECG) Signals" 

القسم بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس  القرار:
  درجة الماجستير فى العلوم الهندسية مع خالص التهنئة. - أمير عزت على الرفاعى /بالموافقة على منح المهندس

الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  األستاذ بخصوص كتاب السيدة -3
المسجلة بالقسم وذلك بشأن  –عزة رمضان عبده دندوح  الجماعى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/

  طلب منح الدرجة لسيادتها فى موضوع:

  لنقل االمن للصور"العالمات المائية للصور المشفرة ل إضافة"
"Watermarking of Encrypted Images for Secure Image Communication” 

بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  لقرار:ا
  العلوم الهندسية مع خالص التهنئة. درجة الماجستير فى - عزة رمضان عبده دندوح بالموافقة على منح المهندسة/ 

الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  األستاذبخصوص كتاب السيدة  -4
المسجلة بالقسم وذلك بشأن  -الجماعى لمناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة بالمهندسة/ سامية محمد محمد عبد الحليم 

  فـى موضوع: اة لسيادتهطلب منح الدرج

  تصنيف سالسل الحمض النووى على أساس التعلم العميق""
Classification of DNA Sequences Based on Deep Learning""  

بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار:
فى العلوم الهندسية مع خالص دكتور الفلسفة درجة  - سامية محمد محمد عبد الحليم دسة/بالموافقة على منح المهن

  التهنئة.

/ سمر مهندسةالمرشد األكاديمى لل -الدكتور/ منى محمد صبرى شقير  األستاذالسيدة من بخصوص الطلب المقدم  -5
افقة على عمل التعديالت الموطلب بشأن م 2020 أكتوبردورة  دكتوراةوالمقيدة بتمهيدى  -العزيز  فاخر برعى عبد

 التالية:

   .(الرياضيات المتقطعة وتطبيقاتها) قررم إضافةداء نظم االتصاالت المتقدمة) وأ(تحليل  قررحذف م -
  .نتشار الموجات الكهرومغناطيسية)إ( قررم إضافة(تطبيقات الشبكات العصبية فى نظم االتصاالت) و قررحذف م -

  .2020/2021انى للعام الجامعى وذلك للفصل الدراسى الث

رار: م الق س القس ى مجل ة  يوص ذف واإلبالموافق ى الح افةعل ك  ض ى وذل ل الدراس الىللفص امعى  الح ام الج للع
  م.2020/2021

وث بشأن  األستاذبخصوص كتاب السيدة  -6 ا والبح ات العلي ب الدكتور/ وكيل الكلية للدراس ب طل ى الطل ة عل الموافق
دة/ مهندسالمقدم من ال ى عب اخر برع ز  سمر ف دى  -العزي دة بتمهي وراةوالمقي وبردورة  دكت ب م بشأن2020 أكت  طل

افةالموافقة على  ررم إض اط)  ق ى االنم رف عل ات التع امعى با(تطبيق ام الج انى للع ى الث ل الدراس م 2020/2021لفص
  متحان فى الفصل الدراسى األول.من حضور اإل هالظروف قهرية لم تمكن وذلك نظراً 

ة يوصى مجلس القسم رار:الق ى  بالموافق افةعل ررم إض ى األ ق رف عل ات التع اط) (تطبيق انى بانم ى الث ل الدراس لفص
  م.2020/2021للعام الجامعى 
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د األستاذ الطلب المقدم من السيدبخصوص  -7 يد عب ميع  الدكتور/ فتحى الس اديمى  -الس د األك دسالمرش دللمهن  / عب
ذف م2020 أكتوبردورة  دكتوراةد بتمهيدى والمقي -محمد دسوقى  أحمدالرحمن  ى ح ة عل ب الموافق ررم بشأن طل  ق

انى إ( قررم إضافة(تحليل وتصميم دوائر االتصاالت) و ى الث ل الدراس ك للفص ية) وذل نتشار الموجات الكهرومغناطيس
  م.2020/2021للعام الجامعى 

رار: م الق س القس ى مجل ة  يوص ذف واإلبالموافق ى الح افةعل ك  ض ى للفوذل ل الدراس الىص امعى  الح ام الج للع
  م.2020/2021

/ منى مهندسةالمرشد األكاديمى لل - السميع  الدكتور/ فتحى السيد عبد األستاذالسيد من بخصوص الطلب المقدم  -8
 الموافقة على عمل التعديالت التالية:طلب م بشأن 2020 أكتوبروالمقيدة بتمهيدى ماجستير دورة  - على محمد بربار

   .مادة (معالجة الصور) إضافة(المعالجات التوافقية لالشارات وتطبيقاتها) و مقررحذف  -
  .(نظم التشفير والحماية الحديثة) مقرر إضافة(معالجة االشارات الكالمية) و مقررحذف  -

  .2020/2021وذلك للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

رار: م الق س القس ى مجل ة  يوص ذف واإلبالموافق ى الح ك  افةضعل ى وذل ل الدراس الىللفص امعى  الح ام الج للع
  م.2020/2021

انة/ مهندسالمرشد األكاديمى لل -السميع  الدكتور/ فتحى السيد عبد األستاذ الطلب المقدم من السيدبخصوص  -9  إيم
ن  دمحس ال  أحم دى  -الجم دة بتمهي وراةوالمقي وبردورة  دكت ذف 2020 أكت ى ح ة عل ب الموافق أن طل ررم بش  مق

ور) و(ا افةلتقنيات المتقدمة لمعالجة الص رر إض ى  مق ل الدراس ك للفص رية) وذل بكات الحاسبات البص ل اداء ش (تحلي
  م.2020/2021الثانى للعام الجامعى 

رار: م الق س القس ى مجل ة  يوص ذف واإلبالموافق ى الح افةعل ك  ض ى وذل ل الدراس الىللفص امعى  الح ام الج للع
  م.2020/2021

ة/ مهندسالمرشد األكاديمى لل -السميع  الدكتور/ فتحى السيد عبد األستاذالسيد من قدم بخصوص الطلب الم -10
افقة على عمل الموطلب م بشأن 2020 أكتوبردورة  دكتوراةوالمقيدة بتمهيدى  - الحق النور عبد سارة سعيد عبد

 التعديالت التالية:

   .ت البصرية)ا(تحليل اداء شبكات الحاسب مقرر إضافة(تحليل اداء شبكات الحاسب الالسلكية) و مقررحذف  -
  .(تطبيقات الكترونيات الكم) مقرر إضافة(تحليل وتصميم نظم التشقير) و مقررحذف  -

  .2020/2021وذلك للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

رار: م الق س القس ى مجل ة  يوص ذف واإلبالموافق ى الح افةعل ك  ض ى وذل ل الدراس الىللفص امع الح ام الج ى للع
  م.2020/2021

يد  -11 اب الس وص كت تاذبخص وث األس ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي ة  ال دة القانوني اء الم أن انته بش
دة  -ربه بكر  الرازق عبد / رانيا عبدمهندسةالخاصة بال ث أن م ية حي وم الهندس ى العل والمسجلة لدرجة الماجستير ف

ار ن ت نوات م ى الدراسة ال تزيد عن أربع س ى ف ى تنته ذلك والت ة ل د المنظم د حسب القواع م  1/10/2020يخ القي ول
  تحصل على درجة الماجستير حتى اآلن.

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

د صالح آزارمهنسستير الخاصة بالبخصوص الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماج -12 روة محم  -ة/ م
  .نقطاعها عن استكمال الدراسةتسجيلها وذلك ال إلغاءالموافقة على طلب المسجلة بالقسم بشأن 

  تسجيلها وذلك النقطاعها عن استكمال الدراسة. إلغاء يوصى مجلس القسم بالموافقة على القرار:
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اوىمهندسلى رسالة الماجستير الخاصة بالالطلب المقدم من لجنة االشراف عبخصوص  -13  - / محمود سعيد الحلف
  لك النقطاعه عن استكمال الدراسة.تسجيله وذ إلغاءالموافقة على طلب المسجل بالقسم بشأن 

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

وهرمهنساالشراف على رسالة الماجستير الخاصة بال بخصوص الطلب المقدم من لجنة -14  ة/ ضحى حسين كامل ج
  تسجيلها وذلك النقطاعها عن استكمال الدراسة. إلغاءالموافقة على طلب المسجلة بالقسم بشأن  -

  تسجيلها وذلك النقطاعها عن استكمال الدراسة. إلغاء يوصى مجلس القسم بالموافقة على القرار:

تاذلسيد بخصوص كتاب ا -15 يد  األس ة من الس ذكرة المقدم ة بشأن الم د الكلي دكتور/ عمي تاذال د  األس دكتور/ محم ال
تحكم بشأن بقسم هندسة اإل األستاذ –السيد حمدى  ات الصناعية وال ب لكتروني اءطل ائل  إلغ يم رس يمينارالكلية لتقي س

  .لذى يعقد فى األقسام العلميةكتفاء بالسيمينار اقسام الكلية المختلفة واإلأل دكتوراةالماجستير وال

  .بعدم الموافقة على المقترح مع التأكيد على أهمية سيمينار الكلية ميوصى مجلس القس القرار:

ى مجدى  بخصوص الطلب المقدم من -16 دكتورة/ من ود ال دوى محم م بشأن  -ب ب المدرس بالقس ى طل ة عل الموافق
  .2021لعام  اةدكتوررسالة  فضللجائزة الجامعة أل اترشيح سيادته

دكتورة/ م يوصى مجلس القس القرار: يح ال ى ترش ة عل دوى بالموافق ود ب ى مجدى محم ل  -من ة ألفض ائزة الجامع لج
 . 2021رسالة دكتوراة لعام 

يد  بخصوص -17 تاذكتاب الس ا والبح األس ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي نوية بشأن ا وثال ف س ارير النص لتق
الطالب الم ة ب ية للالخاص وم الهندس ى العل تير ف ة الماجس جلين لدرج امعى س ام الج ددهم (2020/2021ع ) 64م وع

ً مهندس   الملك. منى كريم شفيق عبد المهندسة/ وأخرهم -السيد  أحمدمصطفى  المهندس/ أولهم ا

  .يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارير :القرار

يد  بخصوص -18 تاذكتاب الس دكتور/  األس ا والبحال ات العلي ة للدراس ل الكلي نوية بشأن ا وثوكي ف س ارير النص لتق
ة ال جلين لدرج الطالب المس ة ب امعى  دكتوراةالخاص ام الج ية للع وم الهندس ى العل ددهم (2020/2021ف ) 40م وع

 ً   .جازىإيمان عبد المجيد عبد المنعم أبو حالمهندسة/  وأخرهم -محمد طارق إبراهيم حويل  المهندس/ أولهم مهندسا

  .يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارير :القرار

الموافقة على الطلب بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلب  -  19
الموافقة طلب ) بشأن م2019تمهيدى ماجستير دورة أكتوبر (الفتاح محمد ابراهيم  براهيم عبدإ/ مهندسمن الالمقدم 
 وذلك نظراً  ثانىالفصل الدراسى الب مادتى (نظم االتصاالت المتقدمة) و(نظم التعديل الرقمى الحديثة )إضافة على 

  .عدم تمكنه من حضور اإلمتحان فى الفصل الدراسى األولل

 .م2020/2021للفصل الدراسى الحالى للعام الجامعى على اإلضافة وذلك بالموافقة  يوصى مجلس القسم القرار:

عا: عالقات ثقافية:   را

بالقسم بشـأن طلب  المدرس – الرحمن محمد العزيز عبد عبد أحمد /دكتوروص الطلب المقدم من السيد البخص -1
  الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.

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

بالقسم بشـأن طلب  األستاذ –السميع  فتحى السيد عبد /دكتورال األستاذوص الطلب المقدم من السيد بخص -2
  ى تسجيل البحث الخاص بسيادته.الموافقة عل
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ث ايوصى مجلس القسم بالم القرار: جيل البح يادته وافقة على تس ً لخاص بس ا و علم أن عن ة اب ة العربي ث باللغ ن البح
  .ث باللغة اإلنجليزيةن البحالعنو مطابق

طلب بالقسم بشأن  األستاذ –السميع  فتحى السيد عبد /دكتورال األستاذالسيد  بخصوص الطلب المقدم من -3
وذلك بناء على قرار رئيس  عالمية ذات سمعة متميزة ةالموافقـة على منح سيادته جائزة عن نشر بحث فى مجل

  :إلىالبحث كالت اتوبيان الجامعة
    عنوان البحث:

“Robust medical image encryption based on DNA-chaos cryptosystem for secure 
telemedicine and healthcare applications” 

  :والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية بعنوان
  “Journal of Ambient intelligence and Humanized Computing” 

ً ب: يوصى مجلس القسم بالموافقة على منح سيادته جائزة عن نشر الالقرار للقواعـد المعمول بها فى هذا  حث طبقا
  .الشأن

نح  -فوزى زهران  المقدم من األستاذ الدكتور/ أسامهبخصوص الطلب  -4 األستاذ بالقسم بشأن طلب الموافقة على م
 فى مجلة عالمية ذات سمعة متميزة وذلك بناء على قرار رئيس الجامعة. بحثينزة عن نشر سيادته جائ

  عنوان البحث األول:-
“Resolution and Quality Enhancement of Images Using Interpolation and Contrast 

Limit Adaptive Histogram Equalization” 

  :بعنوان والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية    
“Multimedia Tools and Applications – An International Journal, Springer”  

  :الثانىعنوان البحث -
“Efficient Hybrid Framework for Transmission Enhancement of Composite 3D 

H.264 and H.265 Compressed Video Frames”  

  :بعنوان والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية    

“Multimedia Tools and Applications – An International Journal, Springer” 
ً  ينحثب: يوصى مجلس القسم بالموافقة على منح سيادته جائزة عن نشر الالقرار للقواعـد المعمول بها فى هذا  طبقا
  .الشأن

األستاذ المتفرغ  بالقسم بشأن طلب  -نى محمد محمد السعيد الحلوا بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ -5
قرار رئيس  على منح سيادته جائزة عن نشر بحث فى مجلة عالمية ذات سمعة متميزة وذلك بناء على  الموافقـة
 الجامعة.

  عنوان البحث :-

“Proposed Enhanced Hybrid Framework for Efficient 3D-MVC and 3D-HEVC 
Wireless Communication”  

 :والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية بعنوان    

“Multimedia Tools and Applications – An International Journal, Springer”  
ً بيوصى مجلس القسم بالموافقة على منح سيادته جائزة عن نشر ال القرار: للقواعـد المعمول بها فى هذا  حث طبقا
  .الشأن
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ب  -د األستاذ الدكتور/ معوض إبراهيم معوض بخصوص الطلب المقدم من السي -6 األستاذ المتفرغ  بالقسم بشأن طل
يس  رار رئ ى ق اء عل ك بن زة وذل معة متمي ة ذات س ة عالمي ى مجل ث ف ر بح الموافقة على منح سيادته جائزة عن نش

  الجامعة.

  :عنوان البحث -

“Enhancement of IR Images Using Histogram Processing and the Undecimated 
Additive Wavelet Transform”  

  :والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية بعنوان
“Multimedia Tools and Applications - An International Journal, Springer” 

ً بيوصى مجلس القسم بالموافقة على منح سيادته جائزة عن نشر ال القرار: للقواعـد المعمول بها فى هذا  حث طبقا
  .أنالش

من اإلدارة  الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن ما ورد للجامعـة األستاذ ةلسيدبخصوص كتاب ا -7
المساعد بالقسم وعضو  المدرس -سعيد غانم العامة للبعثات والمرفق به الطلب المقدم من المهندس/ وليد رمضان 

فيه لتمس ي بألمانيا والذى دكتوراةلى درجة الللحصول عسيادته على المنحة الشخصية المقدمة لاألجازة الدراسية 
حتى وم 28/12/2020 مـن اً رف بالداخل اعتباربمرتب يص )رابع اإلجازة الدراسية لمدة (عام مدالموافقة على 

  .دكتوراةم ليتسنى له إستكمال دراسة ال27/12/2021

 بمرتب يصرف بالداخل اعتباراً  )رابع (عام لدراسية لمدةعلى تجديد اإلجازة ا يوصى مجلس القسم بالموافقة القرار:
ً للقواعد  دكتوراةم وذلك حتى يتسنى له إستكمال دراسة ال27/12/2021حتى وم 28/12/2020من  وذلك طبقا

  .المعمول بها فى هذا الشأن

شأن طلب الموافقة المدرس بالقسم ب –بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ عبد العزيز السيد محمد الفقى  -8
على تغيير االجازة الخاصة بسيادته من مرافق لزوجته بدولة اليابان إلى اجازة مهمة علمية لما بعد الدكتوراة بكلية 

  .31/5/2022وحتى  1/6/2021إعتباراً من عام لمدة  جامعة طوكيو بدولة اليابان –الهندسة 

زة الخاصة بسيادته من مرافق لزوجته بدولة اليابان إلى على تغيير االجا يوصى مجلس القسم بالموافقة القرار:
 1/6/2021عام إعتباراً من لمدة  جامعة طوكيو بدولة اليابان –اجازة مهمة علمية لما بعد الدكتوراة بكلية الهندسة 

  .وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن 31/5/2022وحتى 

:
ً
س: خامسا يئة التدر   شئون أعضاء 

بالقسم بشأن طلب عرض  المساعد األستاذ –عالء الدين محمد عباس بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/  -1
  .اإلنتاج العلمي الخاص بسيادته والمتقدم به للترقي إلي درجة أستاذ

ً المجلس  أحيط :رارالق  .علما

:دسا
ً
  موضوعات عامة: سا

  بشأن طلب منح سيادته التفويضات التالية: -لقسم بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس ا -1

التفويض فى الموافقة على حذف وإضافة مقررات الدراسات العليا لطلبة الدراسات العليا طبقاً للقواعد المنظمة  -
 فى هذا الشأن.



  نوفيةجامعة امل

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 

  

أو  عضاء الهيئة المعاونة فى حالة حصولهم على منحوإلغاء التسجيل ألالتفويض فى الموافقة على إيقاف قيد  -
 بعثات.

 .ينسابقالدين ض السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم فى البنيوافق مجلس القسم على تفو القرار:

 عسا
ً
ودة:: ا   أعمال ا

دير وحدة الجودة بالقسم بشأن طلب إعتماد محضر م - هند عبد العظيم ملهط /دالطلب المقدم من بخصوص  - 1
تكمال ملفات المقررات الدراسية لقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت إجتماع ورشة العمل بعنوان "كيفية إس

  . 2021مارس  9الكهربية" والتى تم عقدها يوم الثالثاء الموافق 

  إعتماد المحضر. يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

آلية دعم ن طلب إعتماد بشأسئول معيار الطالب بالقسم م – أحمد نبيه زكى راشد /دبخصوص الطلب المقدم من  -2
  التى تم اإلنتهاء منها وتم عرضها على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. المتفوقين والمتعثرين ولطالب ا

  .المتفوقين والمتعثرين آلية دعم الطالبإعتماد  يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

  بخصوص إعتماد محاضر اللجان الفرعية بالقسم. -3

  إعتماد المحاضر التالية: مجلس القسم بالموافقة علىيوصى  :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              نبيه زكى راشد                                أحمدد/               

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


