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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3765كترونية، منوف إلسة ادكلية الهن3925763/840فاكس:3925763/840ت:

 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 (0) رقم العادية بجلسته القسم مجلس اجتماع محضر

 م11/4/1778 الموافق األحد يوم والُمنعقدة

 

العاشرة  الســـاعة تمـــام في( 0) رقم العادية بجلسته القسم مجلس اجتمعم 11/4/7871 الموافق األحد يــــوم في إنه

وحضور السادة األعضاء  جمال محروس عطية /الدكتـــور األستـاذ السيد المجلس رئيسالجلسة  وتــولى صباحا  والنصف 

 اآلتي أسماؤهم: 

 م مـــــــــــــــاالس الوظيفة

 1 هرعمي السيد السيد أحمد أيمنأ.د/  أستاذ 

 7 أ.د/ نبيل عبد الواحد إسماعيل أستاذ متفرغ

 3 د/ نرمين عبد الوهاب حسن  أستاذ مساعد  

 4 د/ صالح الدين شعبان عيسى  أستاذ مساعد  

 5 د/ محمد أحمد عبد الحميد الرشيدي  أستاذ مساعد  

 2   د/ هناء أبو العنيين تركي مدرس

 0   د/ رمضان محمد جاد الحق مدرس

 -كال من:وبالمشاركة عن بعد    

 م مـــــــــــــــاالس الوظيفة

 1 أ.د/ عبد الحميد محمد رجب إبراهيم أستاذ متفرغ

 7                أ.د / نوال أحمد الفيشاوى أستاذ متفرغ

 3 محمد عبده محمد بربارد/   أستاذ مساعد  

 4 د/ مروة أحمد الشحات شومان مدرس

 د/ عبير عبد العزيز عشرة -71             محمد بدوى محمد بدوىد/  -1 -وقد أعتذر عن الحضور كال من:

 ة/ نجالء عبد العظيم زهران   السيد الجلسة سكرتاريةوتولى 

 ورحب والسالم الصالة عليهالنبي  علي والصالة (الرحيم الرحمن هللا بسم)بذكر االجتماع المجلس رئيس /الدكتور ألستاذا السيد بدأثم     

 -: اآلتي متضمنا   األعمالل جدو بطرح سيادته قام ثمت الحاسبا وعلوم هندسة قسم مجلس أعضاء الحضور بالسادة سيادته
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 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 -:المصادقاتاوال 

م 14/3/7871 الموافقاألحد  يوم والُمنعقد السابق القسم مجلس محضرى عل التصديق
=========================================================================== 

 التفويضات: ثانيا 

بخصوص الخطــــاب الــــــوارد من السيد / رئيس أكاديمية أخبار اليوم بشـــأن المــوافقـــة علـــى انتـــداب السيد الدكتور/  -1

 مدرس بالقسم وذلك ) يوم واحد ( أسبوعيا . –محمد بدوى محمد بدوى 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار 

 1بالتفويضيوصى مجلس القسم بالموافقة 

=========================================================================== 

   -:العالقات الثقافيةثالثا :
من إدارة العالقات الثقافية إدارة المنح والبعثات وذلك بشأن مد فترة الدراسة م 71/3/7871بتاريخ بخصوص الخطاب الوارد  -7

مدرس المساعد بالقسم وعضو البعثة الخارجية جامعة ساوتهامبتون بإنجلترا للحصول ال –للدارس / هاني فتحي موسى عتلم 

م 71/4/7871حتى  77/1/7871على درجة الدكتوراه والذي يلتمس فيه مد أجازته الدراسية لمدة ثالث شهور اعتبارا من 

)  78/1/7871مدة عام التدريب قد انتهت في  حتى يتمكن من االنتهاء من فترة التدريب نظرا للظروف الحالية علما بأن أجازة

من إدارة العالقات الثقافية إدارة المنح والبعثات م 31/3/7871بتاريخ الخطاب الوارد  و نهاية العام الخامس من تاريخ السفر (

ترا للحصول المدرس المساعد بالقسم وعضو البعثة الخارجية جامعة ساوتهامبتون بإنجل –للدارس / هاني فتحي موسى عتلم 

م ) تاريخ انتهاء عام التدريب ( حتى تاريخ استالمه 71/1/7871احتساب الفترة من كيفية على درجة الدكتوراه وذلك بشأن 

 8م31/3/7871العمل بالكلية بتاريخ 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
بتاريخ بالكلية أرض الوطن واستالم العمل الى بالقسم  مدرس المساعدال –هاني فتحي موسى عتلم  الدارس/نظرا لوصول      
 1الداخلبم أجازة بمرتب يصرف 10/1/2120الى  20/0/2120الفترة من  يوصى مجلس القسم باحتساب 10/1/2120

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اللقاء الذى تم بين سفيرنا في الخرطوم  -3

وزيرة التعليم العالى السودانية حيث تناول اللقاء طلب الجانب السودانى عمل شركات أكاديمية مع  -صار صغيرونوالسيدة / انت

 8الجامعات المصرية خاصة في مجاالت البحث العلمى ونقل التكنولوجيا

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 :-يوصى مجلس القسم بالمقترحات التالية 

  1لتبادل الخبرات العلمية العلمية بين البلدينالزيارات تبادل 

 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه. 

  المنح الدراسية والتدريبيةتبادل 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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المكسيك من رئيس قسم بشأن الخطاب الذى تلقته سفارتنا  طاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثبخصوص الخ -4

المكسيكية والمتضمن المعلومات األساسية حول الجامعة وبرامج التعاون   Colimaالشئون الدولية والتعاون األكاديمى بجامعة 

 8تقوم بها حيث يتطلع رئيس الجامعة المكسيكية الى ارساء تعاون اكاديمى مع احدى الجامعات المصرية الدولى التى

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 :-يوصى مجلس القسم بالمقترحات التالية 

  1لتبادل الخبرات العلمية الزيارات العلمية بين البلدينتبادل 

 منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه تخصيص. 

  المنح الدراسية والتدريبيةتبادل 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 السابعة بتاريخ بجلستهالقسم موافقة بشأن  ا والبحوثبخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العلي -5

جامعة  -بكلية الهندسة   -بقسم  هندسة الحاسبات واالتصاالت  -/ هناء سالم محمد سالم مرعى8مشاركة د على م 14/3/7871

وبعرض الموضوع  -بالعمل في جزء من النقطة البحثية لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة/ شيرين احمد على البوز –الدلتا 

م أوصت اللجنة بهذا الشأن أنه يجب 71/3/7871على لجنه العالقات الثقافية والبحوث العلمية فى جلستها المنعقدة بتاريخ 

 8جامعةااللتزام بالقواعد المنصوص عليها من قبل ال

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 1علمامجلس القسم  أحيط

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بشأن التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بمجلس القسم بجلسته  من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بخصوص الخطاب الوارد -9

وبعرض الموضوع على  8م بشأن آليات مشاركة عضو في بحث مستخرج من رسالة علمية غير مشرف عليه18/1/7871

 8م  وأوصت اللجنة اعادة الموضوع للقسم71/3/7871تاريخ لجنة العالقات الثقافية والبحوث العلمية في جلستها المنعقدة ب

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 1علمامجلس القسم  أحيط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أستاذ متفرغ بالقسم المشرف الرئيسي على رسالة الدكتوراه  -من السيد أ.د/ نوال أحمد الفيشاوى بخصوص الطلب المقدم -2

المدرس بالقسم فى بحث  -بشأن مشاركة الدكتور/ رمضان محمد عبد العظيم جاد الحق  – للمهندسة/ شيماء محمد على قنديل

 -علمى مستخلص من رسالة الدكتوراه للباحثة والبحث بعنوان:

A Fast Technique to Recognize the Closed Characters in Arabic Handwriting  

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

بالقسم فى بحث علمى مستخلص من المدرس  -رمضان محمد عبد العظيم جاد الحق  مشاركة الدكتور/ على بالموافقةيوصى مجلس القسم 

 1رسالة الدكتوراه للباحثة
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   -دراسات عليا :: رابعا
بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على تسجيل المهندس / أحمد  -0

 الئحة حديثه والرسالة تحت عنوان : 7810 ينايرالدكتوراه  دورة  -للتسجيل بدرجة  –فاروق ابراهيم جعفر 

 "المفتوحة عبر االنترنت باستخدام تقنيات التعلم اآللى  المقررات الهائلهعمل تحسين اطار "

" Enhancement of Massive Open Online Courses  Framework Using Machine Learning 

Techniques " 

 لجنة اإلشراف:   

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -بقسم هندسة وعلوم الحاسبات متفرغ أستاذ                     نوال أحمد الفيشاوىأ.د/  -1      

 معهد بحوث اإللكترونيات – بحوث المعلوماتأستاذ بقسم                          هبة كامل اصالنأ.د/  -7      

 جامعة المنوفية –بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية  أستاذ مساعد              / محمد أحمد الرشيديد.  -7      

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 1بالموافقة على تسجيل المهندس المذكوريوصى مجلس القسم 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

منح درجة الدكتوراه للمهندس / أحمد محمد عبد العظيم  الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأنبخصوص الخطاب -6

 - عنوان الرسالة هو : –بناء على التقارير الفردية والتقرير الجماعي  لرسالة الدكتوراه المقدمة منه  -مدرس مساعد بالقسم   –غزية 
 الوسائط المتعددة" استخراج المفاهيم من ملفات"

"Extracting Concepts from Multimedia Documents"                       

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

في العلوم الهندسية تخصص هندسة وعلوم  دكتور الفلسفةدرجة  موافقة على التوصية بمنح المهندس المذكوريوصى مجلس القسم بال

   8الحاسبات

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أماني سمير صابر /  ةمنح درجة الدكتوراه للمهندس الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأنبخصوص  -01

 - عنوان الرسالة هو : – ابناء على التقارير الفردية والتقرير الجماعي  لرسالة الدكتوراه المقدمة منه –حسن 
 " تحليل االعتمادية وتحسنها لنظام الحماية للمفاعل النووى  "

"Reliability Analysis and Improvement for the Nuclear Reactor Protection System" 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

في العلوم الهندسية تخصص هندسة وعلوم  دكتور الفلسفةدرجة  المذكورة ةموافقة على التوصية بمنح المهندسيوصى مجلس القسم بال

   8الحاسبات

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 بخصوص التقارير النصف سنوية الخاصة بطالب الدكتوراه وهم: -11

 ن مروه محمد على شرف الدي -18ساميه محى عبد الهادى سرور                 -1
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 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 أمل سامى عبد العزيز النطاط  -11    رانيا السيد عبد العزيزبراهيم            -7

 الحسينى ابراهيم الحسينى ابراهيم  -17نرمين جمال رزق احمد                       -3

 أحمد سامى عبد العزيز مرسى -13أمانى عبد الحميد قنديل                       -4

 االء محمد أحمد فكيرين هالل -14                  هبه ابراهيم السيد البحيرى -5

             ايهاب محمد ابراهيم خاطر -15                      سلوى سعيد على السيد -9

 أحمد حمدى أحمد عرفه                         -2

 اسالم الشحات عماره عطيه                    -0

     ليمجمال الدين إبراهيم الدسوقي جمال الدين س -6

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 سنوية .النصف اعتماد ما جاء بالتقارير بيوصى مجلس القسم 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سنوية الخاصة بطالب الماجستير وهم: بخصوص التقارير النصف  -17

                         مروة شكرى عبد العظيم محمد -6                ناصر سليمان عبد الخالق سليمان -1
                                  على محمد عبد الشهيد على-18                      سمير سمير على العمريطى  -7
                                             عزه حسن ابراهيم الفقى -11                         أبو العال على  محمد فتحى -3

                                  والء على محمد خليل - 17                      ابراهيم روبى سيد برميل      -4
                                                                    مرفت محمد مدحت محمد الهوارى -13         مصطفى محمد صالح محمد زين الدين  -5
                                                             أميرة رفعت محمد السيد الصبى -  14               وائل أحمد عزت محمد عنايت      -9
                                   هناء ابراهيم ابراهيم الديب -15          أسماء عزت عبد هللا السيد شكر          -2
 دعاء حامد عبد العزيز ابو حسين                                                -0    

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 سنوية .النصف اعتماد ما جاء بالتقارير بيوصى مجلس القسم 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نرمين جمال رزق احمدمن أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إيقاف تسجيل المهندسة /  بخصوص الخطاب الوارد -01

     1وذلك نظراً لرعاية طفل 2107و المسجل لدرجة الدكتوراه بدورة أكتوبر  2102/2121عن العام الجامعي –

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار 

 .المذكورة ةإيقاف تسجيل المهندسالموافقة على القسم بيوصى مجلس 

========================================================================== 

    -: موضوعات عامة:خامسا
 8للتعيين فى درجة مدرس بالقسم - مساعدالمدرس ال -هاني فتحي موسى عتلم  / بخصوص الطلب المقدم من الدكتور -14

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

فى مسلكه وعمله   ابالقسم حيث أنه كان ملتزم فى درجة مدرس/ هاني فتحي موسى عتلم الدكتوريوصى مجلس القسم بالموافقة على تعيين 

 بالقسم.  مدرس مساعدمنذ تعينه بوظيفة 
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 امعــة المـنوفـيةــج

 كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس

 : املرفقات                        0201/  4/ 11التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..

 

  

 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3765كترونية، منوف إلسة ادكلية الهن3925763/840فاكس:3925763/840ت:

 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

استاذ بقسم هندسة  –من السيد االستاذ الدكتور/ محمد حمدي المقدمة المذكرة  بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ عميد الكلية بشأن -15

 8بالكلية نار المجمعيالسم الغاء االلكترونيات الصناعية والتحكم بشأن

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 8بالكلية نار المجمعيالسم الغاء يوصى مجلس القسم بالموافقة على
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 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

 

     التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

      

 القسم مجلس رئيس                                                                   المجلــــــس                    أمــين    

 

   جمال محروس عطية /د .أ                                                                             تركيهناء أبو العنيين  د/

 


