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اف االحدإنه  يوم   للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء م 13/6/2021 قاملو

ً
ستمرارا ا البالد و  للظروف ال تمر 

ً
ماية ونظرا

وس  ن من أخطار ف ات املواطن امعة باال إدارة كورونا ومع توج نت  عقد اللقاءات. فقد ا ستعانة بالوسائل التكنولوجية واإلن

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

عذر حضوره ل ساب ملن  صصة لإلجتماع باإلضافة إ إستخدام جروب القسم ع تطبيق الوا جتماع حيث ُعِقد اإل  .إلجتماعا

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  مني محمد صبري شقير/  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
  غأستاذ متفر  محمد محمد عبدالسالم نصـارالدكتور / األستاذالسيد   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  الدكتور/ على حسن على مصطفى األستاذالسيد   10
 أستاذ متفرغ زمطف السيد أبوالعلدكتور/ عاا 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
 أستاذ متفرغ  د ديابالسيــــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمو  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  اوىكر الفيشعادل شاــد 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  محاسن كمال حسين /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
 أستاذ مساعد  بــورمحمد صالح ط /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 يةتصاالت القسم  ر   ك

لسة ام  )العاشرة( ا   م 2021 – 2020للعام ا
افق حديوم األ املنعقدة   م2021 / 6 / 13 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:

 
ً
  : املصادقـــــــات:أوال

 م.18/5/2021 قالمواف لثالثاءالمنعقدة يوم ا ةالتاسع جتماع مجلس القسم الجلسةإ رمحض -1

  م.18/5/2021الموافق  ثالثاءالمنعقدة يوم ال ةلتاسعا مجلس القسم الجلسة إجتماعالتصديق على محضر  القرار:

 
ً
ض: ثانيا افقات بالتفو   :مو

األستاذ المساعد بالقسم بشـأن طلب الموافقة  - وليد سعد فؤاد حلمىبخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/   -1
بالمملكة العربية  شقراءجامعـة  -هندسة ة ال) للعمل بكليخامسدون مرتب لمدة عام (عام إجازة ب منح سيادتهعلى 

  .2022يوليو  30وحتى  2021يوليو  31وذلك إعتباراً من  السعودية

  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

اب هللا -2 دالمولى ج ل بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ مصطفى عب م  - نوف رغ بالقس األستاذ المتف
ة و) لمرافقة زوجته بع(عام سا لمدة عامإجازة بدون مرتب  سيادتهالموافقة على منح طلب بشـأن  ل بالمملك التى تعم

  .2022يوليو  30وحتى  2021يوليو  31وذلك إعتباراً من  العربية السعودية

  .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:

ب األستاذ المتفرغ بالقسم بشأن  –سعد  ستاذ الدكتور/ ناجي وديع مسيحهاأللطلب المقدم من السيد بخصوص ا -3 طل
ه  )خامسعام ( لمدة عامإجازة بدون مرتب  سيادتهعلى منح الموافقة  ل ولمرافقة زوجت ى تعم دة البالوالت ات المتح ي

  .م19/6/2022 وحتى 20/6/2021 من عتباراً إوذلك مريكية األ

  .التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض القرار:

د أحمد أبخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/  -4 ل أحم م بشـأن  -بوالفض رغ بالقس ب األستاذ المتف  طل
التى تعمل بالمملكة العربية و) لمرافقة زوجته رابع عشر(عام  لمدة عامإجازة بدون مرتب  سيادتهمنح الموافقة على 

  .2022يو نيو 30وحتى  2021يوليو  1لك إعتباراً من وذ السعودية

  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:
دكتور/  -5 رىبخصوص الطلب المقدم من السيد ال د الحص وقى محم د ش تاذ الم - فري ب  ساعداألس م بشـأن طل بالقس

نح سيادته ى م ة عل ب  الموافق دون مرت ازة ب دة عامإج ان(عام  لم ة زث ة ) لمرافق ة العربي ل بالمملك ى تعم ه والت وجت
  .2022يوليو  30وحتى  2021يوليو  31السعودية وذلك إعتباراً من 

  التوصية باعتماد الموافقة بالتفويض. القرار:

 
ً
  : دراسات عليـــــــا:ثالثا

 رضا سيد احمد محمد الخاصة بالمهندس/ ماجستيربخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة ال -1
  ـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفح -  عمار

  تحسين جودة صور التربينات باستخدام فيديو المناظير الصناعية
Quality Enhancement of Turbine Images using Industrial Videoscope  

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

  (عن لجنة االشراف) بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية متفرغأستاذ   عاطف السيد أبو العزم /أ.د.  1
  (داخلى) بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية متفرغأستاذ   معوض إبراهيم دسوقى /أ.د.  2
  (خارجى) القاهرة جامعة –بكلية الهندسة  متفرغأستاذ   رهحســــن طاهـــــــر دد./ أ.  3
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 – خالد رمضان محمد على الخاصة بالمهندس/ دكتوراةبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة ال -2
  ـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفح

 مة اإلتصاالت الالسلكية متعددة الحاملالتعديل الكفء وتعويض اإلزاحة فى أنظ
Efficient Equalization and Carrier Frequency Offset Compensation in Multi-Carrier 

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

  (داخلى) بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية متفرغأستاذ   السالم نصارعبد  محمد محمد /أ.د.  1
  )عن لجنة االشراف( بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية متفرغأستاذ   معوض إبراهيم دسوقى /أ.د.  2
  (خارجى) المنصورة جامعة –بكلية الهندسة أستاذ   شريف السيد كشكد./ أ.  3

 حويل ابراهيم محمد طارق الخاصة بالمهندس/ دكتوراةالطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة ال بخصوص -3
  ـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:المسجل بالقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفح -

  ستخدام الشبكات العصبية المعتمدة على الدوال متعددة الحدود في تحليل االشاراتا
Utilization of Polynomial-Based Neural Networks in Signal Analysis 

 القرار: يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من السادة:
  اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (داخلى) بقسم هندسة متفرغ أستاذ   طـــه السيــــد طـــــه /أ.د.  1
  (خارجى)حلوان  جامعة –أستاذ بكلية الهندسة   محمد الدسوقى علىأ.د./   2
  اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية (عن لجنة االشراف)أستاذ بقسم هندسة   أسامه فوزى زهراند./ أ.  3

خليل فتح هللا خليل مصطفى  الخاصة بالمهندس/ دكتوراةبخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على رسالة ال -4
  ـص والمناقشة للرسالة فـى موضوع:لقسم بشأن طلب تشكيل لجنة الفحبادرس المساعد الم –

 تحسين أداء نظم إتصاالت صوتيات األعماق بإستخدام طرق تعديل ذات كفاءة
Performance Enhancement of Underwater Acoustic Communication Systems using 

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

  )عن لجنة االشرافبقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية ( متفرغأستاذ   ــهـــطـــه السيــد طــ /أ.د.  1
  (داخلى) بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية متفرغأستاذ   على حسن مصطفىأ.د./   2
  )عن لجنة االشرافبقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية ( متفرغأستاذ   معوض إبراهيم دسوقى /أ.د.  3
  (خارجى)بمركز بحوث اإللكترونيات أستاذ   الحفناوى الفتاح عبد عالء د./أ.  4

ا -5 وث بشأن التق ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي ر بخصوص كتاب السيدة األستاذ الدكتور/ وكي ة والتقري رير الفردي
ك  – الحميد عبدالبارى مروة محمد عبد الجماعى لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة/ المسجلة بالقسم وذل

  منح الدرجة لسيادتها فى موضوع:طلب بشأن 
  ةالسائل ةعلي الميا ةتصميم وتحليل الهوائيات المبني

Design and Analysis of Water-Based Liquid Antennas 
:بعد االطالع على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص والمناقشة للرسالة يوصى مجلس القسم  القرار

درجة الماجستير فى العلوم الهندسية مع  – البارى الحميد عبد مروة محمد عبد بالموافقه على منح المهندسة/
  خالص التهنئة. 

: عالقات ثقافية:
ً
عا   را

بالقسم بشأن طلب الموافقة األستاذ  - أسامه فوزى زهران وص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/بخص -1
عالمية ذات سمعة متميزة وذلك بناء على قرار السيد األستاذ ة فى مجلبحث على منح سيادته جائزة عن نشر 

 الدكتور رئيس الجامعة.
  :عنوان البحث
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Adaptive Polynomial Method for Solving Third-Order ODE with Application in 
Thin Film Flow 

  والبحث منشور فى مجلة دولية وعالمية بعنوان: -
IEEE Access, vol. 9, pp. 67874-67889, 2021. (Q1, IF: 3.745) 

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

بشأن طلب الموافقة  األستاذ المساعد بالقسم –الطلب المقدم من السيد الدكتور/ ياسر عطية الباجورى  بخصوص -2
  على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.

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

:خامس
ً
س: ا يئة التدر  شئون أعضاء 

 سيادته بشأن طلب تعيين -بالقسم  المدرس – محمد جالل السيد المشد بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور/ -1
  بالقسم. مساعد على درجة أستاذ

 عرض الموضوع على لجنة األساتذة بالقسم. القرار:

:ساد
ً
  :موضوعات عامة سا

وث  -1 ا والبح ات العلي ة للدراس ل الكلي دكتور/ وكي تاذ ال يدة األس اب الس وص كت أن  -بخص دورات بش ة بال ب قائم طل
  .التدريبية التى يمكن تقديمهما من خالل القسم إلى الطلبة الوافدين مع طلب توصيف للدورات المقترحة

دورات بطرح الموضوع على ا يوصى مجلس القسم القرار : ات ل ديم مقترح دريس بالقسم لتق ة الت اء هيئ لسادة أعض
  متخصصة كالً فى تخصصه.

 عسا
ً
ودة: :ا   أعمال ا

  بخصوص إعتماد محاضر اللجان الفرعية بالقسم. -1

  إعتماد المحاضر التالية: يوصى مجلس القسم بالموافقة على :القرار

 محضر لجنة اإلشراف على سيمينارات القسم. -

  عالقات الثقافية.محضر لجنة ال -

  عتماد.ال ملفات المعايير الخاصة باإلالتقدم فى استكمبخصوص عرض تقرير لجنة الجودة بالقسم عن مدى  -2

  .إعتماد ما تم عمله والتوصية بإستكمال الملفات :القرار

  

  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                                             
  




