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اف الثالثاءإنه  يوم   للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء م 2021/ 18/5 قاملو

ً
ستمرارا ا البالد و  للظروف ال تمر 

ً
ماية ونظرا

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

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

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

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

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمع الدكتور/ األستاذ السـيد 1
  أستاذ  صبري شقير/ مني محمد  ةالدكتور األستاذة ةالسيد  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 / األستاذالسيد   6
 أستاذ متفرغ  حمدأحسام الدين حسين الدكتور /  األستاذد السي  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 زمأبوالعلدكتور/ عاطف السيد ا األستاذالسيد   11
 أستاذ متفرغ  وضمعوض إبراهيم معالدكتور/  األستاذالسيد   12
  أستاذ متفرغ  الدكتور/ عبدالعزيز ابراهيم محمود األستاذالسيد   13
  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليب الدكتور/ األستاذالسيد   14
 تاذ متفرغأس  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  أحمد ابراهيم محمد بهنسى /ـــد الدكتورـالسيـــــــ  18
  أستاذ متفرغ  وىاعادل 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  محمد عبد الرحمن زين الدين د الدكتور/ـالسيــــــــــ  22
 أستاذ متفرغ  ل حسينمحاسن كما /ةالدكتور ةالسيــــــــد  23
  أستاذ متفرغ  / جابر السيد محمد األبيضالدكتور دالسيـــــــــــ  24
  أستاذ مساعد  دأحمد نبيه زكى راش/ ـــــد الدكتورالسيــــــ  25
  أستاذ مساعد  طهند عبد العظيم مله ة/الدكتورة دـالسيـــــــ 26
 اذ مساعدأست  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 ام  )ةالتاسع( ا   م 2021 – 2020للعام ا
اثالثاء يوم الاملنعقدة   م2021 / 5 / 18 فقاملو



  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 

  

 – ودعاء إلى هللا بالتوفيق "بسم هللا الرحمن الرحيم"جتماع بذكر اإلالقسم  لدكتور/ رئيس مجلساألستاذ ا بدأ السيد
  ثم شرع سيادته النظر فى جدول األعمال على النحو التالي:

 
ً
ـــات:أوال ـــ   : املصادقـ

 م.6/4/2021 قالموافـ لثالثاءالمنعقدة يوم ا الثامنة جتماع مجلس القسم الجلسةإ رمحض -1

  م.6/4/2021الموافق  ثالثاءالمنعقدة يوم ال لثامنةا مجلس القسم الجلسة إجتماعالتصديق على محضر  ر:القرا

 
ً
ض: ثانيا افقات بالتفو   :مو

 قدمة من السادة:الطلبات المبخصوص   -1

  د./منى مجدى بدوى -3  د./ محمد ريحان المليجى -2    د./ هند عبدالعظيم محمد ملهط -1

فى  المنصورةجامعة ب سيادتهم على اشتراكهم فى المؤتمر القومى لعلم الراديو الذى سيعقدلبشأن طلب الموافقة  
لكل  جنيه مصرى 1500مع تحمل الجامعة رسم االشتراك فى المؤتمر وقدره م 2021 مايو 20لى إ 18 الفترة من

  بالمؤتمر.ث أن لسيادتهم أبحاث مقبولة للنشر ـحي منهم
  وافقة بالتفويض.التوصية باعتماد الم القرار:

دكتور/ -2 يد ال ن الس دم م ب المق د ريحان  بخصوص الطل ى محم ام المليج تاذ المساعد  –إم م بشأن األس ب بالقس طل
يادته الموافقة على  نح س ب إجازة م دون مرت ة ب دة عام خاص وب الوس لم ينو وجن ة كاس ة أول لإلعارة بجامع بدول

  .م2021من منتصف شهر مايو إعتباراً وذلك إيطاليا 
  .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:

د أ بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ -3 ابحم ه دي د بني درسال – محم م بشأن  م ب بالقس ى طل ة عل الموافق
ي  سيادته سفر ة العل ة منح نالمقدم ة ش م ة نزنيجامع ل  )Shenzhen University( نيالص بدول ام قاب دة ع لم
  اث ما بعد الدكتوراه.بحأالستكمال  ديللتجد

  .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:

األستاذ المساعد بالقسم بشـأن طلب  - بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محمد عبد النبى محمد أحمد  -4
جامعـة  -لومات إجازة بدون مرتب لمدة عام (عام رابع) للعمل بكلية الحاسبات وتقنية المع منح سيادتهالموافقة على 

  الطائـف بالمملكة العربية السعودية.
  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

الموافقة طلب  األستاذ بالقسم بشـأن - حسن محمد عماد سعيد الدكتور/ األستاذ السيد  بخصوص الطلب المقدم من -5
بالمملكة العربية جازان  جامعـة -هندسة ية الللعمل بكل )خامس(عام عام إجازة بدون مرتب لمدة  منح سيادتهعلى 

  .السعودية
  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

األستاذ المساعد بالقسم بشـأن طلب  - بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ عالء الدين محمد عباس  -6
جامعـة الطائـف  -للعمل بكلية الهندسة إجازة بدون مرتب لمدة عام (عام حادى عشر)  منح سيادتهالموافقة على 

  بالمملكة العربية السعودية.
  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

األستاذ المساعد بالقسم بشـأن طلب الموافقة  -بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ ياسر عطية الباجورى  -7
جامعـة  -ادى عشر) للعمل بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات إجازة بدون مرتب لمدة عام (عام ح منح سيادتهعلى 

  الطائـف بالمملكة العربية السعودية.

  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:
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م بشأن األستاذ المتفرغ بالقس -بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ سعيد محمد أمين الحلفاوى  -8
ً لمدة عام (عام سادس) لألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم االعالم ديد طلب الموافقـة على تج ً كليا ندب سيادته ندبا

  م.2021/2022بمدينة اإلنتاج االعالمى اعتبارا من العام الجامعى 

  .الموافقة بالتفويض التوصية باعتماد القرار:

بشأن طلب مدرس بالقسم ال – من محمدعبد العزيز عبد الرححمد أبخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/  -9
ً  بجامعة هليوبوليسالموافقـة على ندب سيادته  ً وذلك للفصل الدراسى الثانى ندبا ً بواقع يوم واحد أسبوعيا جزئيا

  م.2021/2022ام الجامعى للع

 .الموافقة بالتفويض التوصية باعتماد القرار:

   ثالثا: دراسات عليـــــــا:
التقارير الفردية والتقرير العليا والبحوث بشأن األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات بخصوص كتاب السيدة  -1

وذلك بالقسم  المسجل - الرحيم محمد عبد الرحيم محمد عبد/ رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسلمناقشة الجماعى 
  ح الدرجة لسيادته فـى موضوع:منطلب بشأن 

  "لغاءيفية في نظم البصمات الحيوية القابلة لإل"استخدام المرشحات الرقمية والتك
"Utilization of Digital and Adaptive Filters in Cancelable Biometric Systems"  

القسم بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس  لقرار:ا
درجة الماجستير فى العلوم الهندسية مع خالص  - الرحيم مد عبد الرحيم محمد عبدمح /بالموافقة على منح المهندس

  التهنئة.

 بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير -2
المسجلة بالقسم وذلك بشأن  - د الحفيظناهد توفيق حامد عب الخاصة بالمهندسة/ دكتوراةالجماعى لمناقشة رسالة ال
  فـى موضوع: اطلب منح الدرجة لسيادته

 "دمج الصور الطبية متعددة األنماط التصويرية"
Multimodality Medical Image Fusion""  

بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار:
مع خالص العلوم الهندسية فى  دكتور الفلسفةدرجة  – ناهد توفيق حامد عبد الحفيظ بالموافقه على منح المهندسة/

  . التهنئة

بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -3
بالقسم وذلك بشأن  ةالمسجل – ة/ نهاد طه حجاج محمد عزتبالمهندس الجماعى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة

  فى موضوع: اطلب منح الدرجة لسيادته
  "تحليل صور القرنية"    

“Analysis of Corneal Images”  

بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  لقرار:ا
درجة الماجستير فى العلوم الهندسية مع خالص  - نهاد طه حجاج محمد عزتفقة على منح المهندسة/ بالموا

  التهنئة.

بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  التقارير الفردية والتقرير  -4
المسجلة بالقسم وذلك بشأن طلب  - محمد جمال محمد آيه الخاصة بالمهندسة/ ماجستيرالجماعى لمناقشة رسالة ال

  فـى موضوع: امنح الدرجة لسيادته
  "تصحيح عدم اإلنتظام فى لقطات صور األشعة تحت الحمراء المتتابعة"
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“Non-Uniformity Correction in Infrared Image Sequences”  

لجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي ل القرار:
  فى العلوم الهندسية مع خالص التهنئة.الماجستير درجة  - آيه محمد جمال محمد بالموافقة على منح المهندسة/

بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  التقارير الفردية والتقرير  -5
المسجلة بالقسم وذلك  - عى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ إيمان محمد عبد المجيد عمرانالجما

  بشأن طلب منح الدرجة لسيادتها فـى موضوع:

  "نظام القياسات الحيوية القابلة لإللغاء علي أساس التعليم العميق باعتباره تقنيه جديدة ألمن المرافق النووية"
“Cancelable Biometric System Based on Deep Learning as a new Technique for 

Nuclear Facilities Security”  

بعد اإلطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار:
فى العلوم الهندسية مع خالص لماجستير ادرجة  - إيمان محمد عبدالمجيد عمران بالموافقة على منح المهندسة/

  التهنئة.

بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقارير الفردية والتقرير  -6
بالقسم وذلك بشأن  ةالمسجل –نيفين محمد فؤاد صادق  /ةالجماعى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس

  فى موضوع: اطلب منح الدرجة لسيادته
  تحت الحمراء" ة"تحليل ومعالجة صور االشع

“Analysis and Processing of Infrared Images” 

:بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار
  درجة الماجستير فى العلوم الهندسية مع خالص التهنئة.  –ح المهندسة /نيفين محمد فؤاد صادق بالموافقه على من

  للحصول بالقسم المدرس المساعد –/ محمد سامى سعيد عرفة تقرير لجنة االمتحان الشامل للمهندس صخصوب -7
  الفلسفة فى العلوم الهندسية. دكتوراةعلى درجة 

  على ما جاء بالتقرير. موافقة يوصى مجلس القسم بال القرار:

 بالقسم المدرس المساعد –خليل فتح هللا خليل مصطفى  /تقرير لجنة االمتحان الشامل للمهندس صخصوب -8
  الفلسفة فى العلوم الهندسية. دكتوراةعلى درجة  للحصول

 بالموافقة على ما جاء بالتقرير.يوصى مجلس القسم  القرار:

المسجلة بالقسـم للحصـول   –جرمين جرجس سيدهم جرجس   حان الشامل للمهندسة/بخصوص تقرير لجـنة االمت -9
  على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الهندسية.

  يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقرير. القرار:

حق عدلى نيفين اس ة/المهندسبخصوص الطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستير الخاصة ب -10
  تسجيلها وذلك النقطاعها عن استكمال الدراسة.إلغاء على بشأن طلب الموافقة المسجلة بالقسم  - فوزى

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

اعى/ لمهندساالطلب المقدم من لجنة االشراف على رسالة الماجستير الخاصة ببخصوص  -11 ى رف د عل د محم  أحم
  راسة.تسجيله وذلك النقطاعه عن استكمال الدإلغاء على بشأن طلب الموافقة المسجل بالقسم  -

  عن استكمال الدراسة. وذلك النقطاعه تسجيلهإلغاء  يوصى مجلس القسم بالموافقة على القرار:
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تير -12 ى رسالة الماجس راف عل ة ب بخصوص الطلب المقدم من لجنة االش دسالخاص طفى حسن  /المهن امة أمص س
  .تسجيله وذلك النقطاعه عن استكمال الدراسة إلغاءعلى  بشأن طلب الموافقةالمسجل بالقسم  - حمد توفيقأ

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

 أمين قطبشيماء / ةالخاصة بالمهندس دكتوراةى رسالة البخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف عل -13
 فـى موضوع: بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحـص والمناقشة للرسالة درس المساعدالم – المعداوى

 "تحسين أداء أنظمة االتصاالت البصرية المُرمزة باستخدام تقنيات الشبكات العصبية العميقة"
"Performance Enhancement of Coded Optical Communication Systems Using Deep 

Neural Network Techniques" 

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

  (عن لجنة االشراف)وعلوم الحاسب بقسم هندسة متفرغ أستاذ   الواحد اسماعيل نبيل عبد /أ.د.  1
  (خارجى)األزهر جامعة  –بكلية الهندسة متفرغ أستاذ   إبراهيـــــم يوســفمحمد أ.د./   2
  أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)  أسامه فوزى زهراند./ أ.  3

دكتورة/ غادة  -14 يدة ال دبخصوص الطلب المقدم من الس د الستار محم ى  عب ة المساعد ستاذ األ -البنب م هندس بقس
امل الخاص  لكترونيات الصناعية والتحكماإل ان الش ة االمتح ن لجن بشأن طلب بالموافقة على قبول اعتذار سيادتها ع
  درجة الدكتوراة بالقسم وذلك لظروف خاصة.لوالمسجلة  -ة/ هبه محمد عبد الحميد عمارة مهندسبال

  لجنة اإلمتحان الشامل من السادة:  تشكيلوإعادة  قبول اإلعتذار يوصى مجلس القسم بالموافقة على  القرار:

  )عن لجنة االشراف( بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربيةمتفرغ أستاذ   هــــــــد طـــه السيـــأ.د./ ط  1
  جامعة الزقازيق (خارجى) –أستاذ بكلية الهندسة   الفتاح فرج أ.د./ فتحى عبد  2
  ندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى)أستاذ بقسم ه   رانـــأ.د./ أسامة فوزى زه  3
  (من خارج القسم)           الصناعية والتحكم أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات  محمد أبو زيد البروانىد./ أ.  4
  بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى) تفرغأستاذ م  الحلوانى السعيد محمد محمد د/  5

بالقسم والمشرف على رسالة ساعد األستاذ الم - هند عبد العظيم ملهط/ ةالدكتور الطلب المقدم من بخصوص -15
بشأن طلب الموافقة على إضافة  -المسجل بالقسم  –أنس صابر حلمى زين الدين / مهندسالخاصة بالالماجستير 
  :يينتالال ينلى قائمة المؤلفين للبحثإقسم الالمدرس ب –منى مجدى بدوى الدكتورة/ 

“Full-wave Simulation of Time-modulated Parabolic Linear Array using the Method 
of Moments” 

“Detection and Correction of Faulty Patterns in Four-Dimensional Antenna Linear 
Array Using Particle Swarm Optimization” 

ليست من أعضاء لجنة اإلشراف على المذكور حيث أنها  مهندسصة بالمن رسالة الماجستير الخا ينوالمستخلص
  .ينالرسالة ولكنها شاركت بشكل فعال فى البحث

إلى قائمة قسم الالمدرس ب –منى مجدى بدوى لدكتورة/ اإضافة بالموافقة على يوصى مجلس القسم  القرار: 
  .ينالمذكور ينالمؤلفين للبحث

عا: عالقات ثقافية:   را
بشأن طلب سجل لدرجة الدكتوراة بالقسم الم – طارق حويل/ محمد مهندس الطلب المقدم من ال بخصوص -1

  بحاث الخاصة بسيادته.على تسجيل األ الموافقة
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يوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته علماً بأن عناوين األبحاث باللغة العربية  القرار:
  .باللغة اإلنجليزيةمطابقة لعناوين األبحاث 

بشأن طلب الموافقة على تسجيل  بالقسم المدرس -الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محمد جالل المشد  بخصوص -2
  األبحاث الخاصة بسيادته.

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

على منح سيادته بشأن طلب الموافقة بالقسم  المدرس -محمد جالل المشد بخصوص الطلب المقدم من الدكتور/  -3
رئيس السيد األستاذ الدكتور  قرار فى مجلة عالمية ذات سمعة متميزة وذلك بناء على ينجائزة عن نشر بحث

  الجامعة.
 :األول عنوان البحث -1  

Realistic Hardware Imperfections in Communication System under Gaussian 
Approximation Model and Generalised Gaussin Model 

  عالمية بعنوان:والبحث منشور فى مجلة دولية و -
IET Communications, Vol. 14, pp. 3521–3528, December 2020 

 :الثانى عنوان البحث -2  
Compressed Sensing Kalman filter estimation Scheme for MIMO System under 

phase noise problem 
  ر فى مجلة دولية وعالمية بعنوان:والبحث منشو -

IET Communications, Vol. 22, pp. 4108–4115, 2021  

ً  ينحثب: يوصى مجلس القسم بالموافقة على منح سيادته جائزة عن نشر الالقرار د المعمول بها فى هذا للقواع طبقا
  .الشأن

ـة من اإلدارة  -4 ا ورد للجامع وث بشأن م ا والبح بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العلي
م  -العامة للبعثات والمرفق به الطلب المقدم من المهندس/ عبد الوهاب فوزى محمد سليمان  المدرس المساعد بالقس

و األ ة (وعض ن جامع دكتوراه م ة ال ى درج ول عل نغافورة للحص ية بس ازة الدراس  National Singaporeج
University اراً من ى  1/1/2021) والتى يطلب فيه الموافقة على تجديد اإلجازة الدراسية لمدة عام ثالث اعتب وحت

  بمرتب يصرف بالداخل وذلك الستكمال دراسته. 31/12/2021

س الق القرار: اراً من يوصى مجل ث اعتب ام ثال دة ع ية لم ازة الدراس د اإلج ى تجدي ة عل م بالموافق ى  1/1/2021س حت
 م بمرتب يصرف بالداخل وذلك الستكمال دراسته.31/12/2021

دكتور/ -5 يد ال ن الس دم م ب المق د ريحان  بخصوص الطل ى محم ام المليج تاذ المساعد  –إم م بشأن األس ب بالقس طل
  .2021زين لعام يلدكتور/ مصطفى بهجت عبد المتعال للمتماألستاذ ا جائزةعلى الترشح 

  .ترشح سيادته يوصى مجلس القسم بالموافقة على القرار:
بالقسم بشأن طلب األستاذ المساعد  -إمام المليجى محمد ريحان بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/  -6

  الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.
مجلس القسم بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته علماً بأن عناوين األبحاث باللغة العربية  يوصى القرار:

  .مطابقة لعناوين األبحاث باللغة اإلنجليزية
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بالقسم بشأن طلب الموافقة األستاذ المساعد  -إمام المليجى محمد ريحان بخصوص الطلب المقدم من الدكتور/  -7
عالمية ذات سمعة متميزة وذلك بناء على قرار السيد  تفى مجالأبحاث  ثالثةزة عن نشر على منح سيادته جائ

  األستاذ الدكتور رئيس الجامعة.
  عنوان البحث األول: -1

Millimeter-wave concurrent beamforming: a multi-player multi-armed bandit 
approach  

  والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية بعنوان: -
Computers, Materials & Continua, vol. 65, no.3, pp. 1987-2007, 2020. (Q1, IF: 4.89)  

  عنوان البحث الثانى: -2
Lens Antenna Arrays Aided Co-Existing Radar and Communication Systems with 

Energy Harvesting  
  والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية بعنوان: -

IEEE Access, vol. 8, pp. 56160-56169, 2020. (Q1, IF: 4.09)  
  عنوان البحث الثالث: -3

Taxonomy and Performance Evaluation of Hybrid Beamforming for 5G and Beyond 
Systems 

  والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية بعنوان:
IEEE Access, vol. 8, pp. 74605-74626, 2020. (Q1, IF: 4.098) 

ً احب: يوصى مجلس القسم بالموافقة على منح سيادته جائزة عن نشر األالقرار د المعمول بها فى هذا للقواع ث طبقا
  .الشأن

:
ً
ودة: خامسا   أعمال ا

  بخصوص إعتماد محاضر اللجان الفرعية بالقسم. - 1

  إعتماد المحاضر التالية: يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

 ف على سيمينارات القسم.محضر لجنة اإلشرا -
  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                
  












