Menoufia University

جــامعــة المـنوفـٌة

Faculty of Electronic Engineering

كلٌـــة الهـندســة اإللكـترونٌــــة
قغــى ْــُذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد

الرقم.. :هـ ح

Computer Science & Eng. Dept.

املرفقات :
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يؾضش اعزًبع يغهظ انقغى ثغهغزّ انؼبدٚخ سقى ()2
ٔان ًُُؼقذح ٕٚو االؽذ انًٕافق 7877/3/33و
إَّ فٚ ٙــــٕو االؽذ انًٕافق 7877/3/33و اعزًغ يغهظ انقغى ثغهغزّ انؼبدٚخ سقى ( )2ف ٙرًـــبو انغـــبػخ
انؾبدٚخ ػشش طجبؽب ٔرــٕنٗ انغهغخ سئٛظ انًغهظ انغٛذ األعزـبر انذكزـــٕس /عًبل يؾشٔط ػطٛخ ٔؽضٕس انغبدح
األػضبء اٜر ٙأعًبؤْى:

و

انٕظٛفخ

االعـــــــــــــــى

أعزبر

3

أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أؽًذ انغٛذ ػًٛشِ

7

أ.د َ /جٛم ػجذ انٕاؽذ إعًبػٛم
دَ /شي ٍٛػجذ انْٕبة ؽغٍ

أعزبر يغبػذ

4

د /طالػ انذ ٍٚشؼجبٌ ػٛغٗ

أعزبر يغبػذ

5

د /يؾًذ ثذٖٔ يؾًذ ثذٖٔ

أعزبر يغبػذ

6

د /يشٔح أؽًذ انشؾبد شٕيبٌ

أعزبر يغبػذ

2

د /8يشفذ يؾًٕد يٕعٗ

أعزبر يزفشؽ (يذسط)

0

د /أؽًذ يظطفٗ شؾبرخ

يذسط

6

د /يٓب عؼذ انذ ٍٚطهجخ

يذسط

3

أعزبر يزفشؽ

يذسط

 38د /.ػجذ هللا يظطفٗ َجٛم
ٔثبنًشبسكخ ػٍ ثؼذ كال يٍ- :

و

انٕظٛفخ

االعـــــــــــــــى

3

أ.د /ػجذ انؾًٛذ يؾًذ سعت إثشاْٛى

أعزبر يزفشؽ

7

أ.دَٕ /ال أؽًذ انفٛشبٖٔ

أعزبر يزفشؽ

ٔقذ أػززس ػٍ انؾضٕس كال يٍ - 3 - :د /آٚبة ػضٚض خهٛم

 - 7د /8يؾًذ ػجذِ يؾًذ ثشثبس

ٔرٕنٗ عكشربسٚخ انغهغخ انغٛذحَ /غالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌ
ف ٙانجذاٚخ ٚزقذو انغٛذ أ.د /سئٛظ يغهظ انقغى ٔانغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيه ٍٛثبنقغى ثخبنض انؼضاء
نهذكزٕس /أحمد محمد عبد العظٌم غزٌه نٕفبح ٔانذرّ ٔداػ ٍٛهللا ػض ٔعم أٌ ٚزغًذ انفقٛذح ثشؽًزّ ٔخبنض انظجش ٔانغهٕاٌ ألعشرٓب
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املرفقات :

صى ثذأ انغٛذ األعزبر انذكزٕس /سئٛظ انًغهظ االعزًبع ثزكش(ثغى هللا انشؽًٍ انشؽٛى) ٔانظالح ػه ٙانُج ٙػه ّٛانظالح ٔانغالو
ٔسؽت عٛبدرّ ثبنغبدح انؾضٕس أػضبء يغهظ قغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد8

=============================================================
اوال المصادقات - :
انزظذٚق ػهٗ يؾضش يغهظ انقغى انغبثق ٔان ًُُؼقذ ٕٚو األؽذ انًٕافق 7877/ 7/33و
=================================================================

صبَٛب:انزفٕٚضبد- :
 - 3ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ االعزبر انذكزٕس  /ػًٛذ انًؼٓذ انؼبن ٙنهُٓذعخ االنكزشَٔٛخ – ثجهجٛظ ثشأٌ اَزذاة انغٛذ انذكزٕس
 /مختار أحمد على – يذسط ثبنقغى – نهزذسٚظ ثبنًؼٓذ انؼبن ٙنهُٓذعخ االنكزشَٔٛخ – ثجهجٛظ ثٕاقغ ٕٚو ٔاؽذ أعجٕػٛب خالل انفظم
انذساع ٙانضبَ ٙنهؼبو انغبيؼ7877/7873 ٙو8

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ انزفٕٚض8

=============================================================
صبنضب :انؼالقبد انضقبفٛخ- :
 - 2ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ إداسح انؼالقبد انضقبفٛخ إداسح انًُؼ ٔانجؼضبد ٔرنك ثشأٌ انذاسط  /يؾًذ عؼٛذ يؾًٕد ػض او – انًذسط
انًغبػذ ثبنقغى ٔػضٕ انجؼضخ انخبسعٛخ عبيؼخ عٛزٗ ثذٔنخ َْٕظ كَٕظ نهؾظٕل ػهٗ دسعخ انذكزٕساِ ٔانز٘ ٚهزًظ ف ٙيذ ثقبئّ
ثبنخبسط نًذح ػبو نهزذسٚت انؼًه ٙاػزجبسا يٍ  7873/2/36ؽزٗ 7877/2/35و ثًشرت ٚظشف يٍ انذاخم ف ٙضٕء يُبقشزّ
نشعبنخ انذكزٕساِ ف7873/2/35 ٙم1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة ػهٗ يذ ثقبئّ ثبنخبسط لمدة عام ابتداء من  7873/2/36ؽزٗ 7877/2/35و بمرتب ٌصرف
من الداخل1
=================================================================

ساثؼب :دساعبد ػهٛب - :
 - 3ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ رغغٛم انًُٓذعخ/
شًٛبء يؾًذ يؾًٕد أثٕ خضشح – نهزغغٛم ثذسعخ  -انذكزٕساِ دٔسح أكزٕثش  7878الئؾخ ؽذٚضّ ٔانشعبنخ رؾذ ػُٕاٌ - :
" رؼضٚض األيٍ ٔانخظٕطٛخ ف ٙاَزشَذ األشٛبء انقبئى ػهٗ عالعم انكزم"
""Enhancement of Security and Privacy in Blockchain-Based IOT
نغُخ اإلششاف:
 - 3أ.دَ /جٛم ػجذ انٕاؽذ يؾًذ اعًبػٛم

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ  -عبيؼخ انًُٕفٛخ

 - 7ا8د /عًبل يؾشٔط ػهٗ ػطٛخ

أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ  -عبيؼخ انًُٕفٛخ
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-3

د / .طالػ انذ ٍٚشؼجبٌ ػٛغٗ ػجذ انشؽًٍ

Computer Science & Eng. Dept.

التاريخ2022 / 1 /31:

املرفقات :

أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ – عبيؼخ انًُٕفٛخ

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٕٚطٗ يغهظ انقغى بالموافقة ػهٗ رغغٛم خطخ انجؾش نهًُٓذعخ المذكورة1
--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4بخصوص التقرٌر الجماعً عن االمتحان الشامل نهًُٓذط /أحمد سامى عبد العزٌز مرسى  -مدرس مساعد بالقسم ٔانشعبنخ رؾذ ػُٕاٌ:

"يُٓغٛبد ػهى انجٛبَبد نُظبو يشاقجخ عٕدح انٕٓاء انًجُٗ ػهٗ ؽٕعجخ انؾبفخ"

""Data Science Approaches for Air Quality Monitoring System Based on Edge Computing
انًششفٌٕ - :
 - 0ا1د /نوال أحمد الفٌشاوى
 - 2د /سفٌان جاهل
 - 3د /مروة أحمد الشحات شومان

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد
اعزبر يغبػذ ثقغى انؾٕعجخ ٔانشٚبضٛبد – عبيؼخ يبَشغزش انؾضشٚخ  -انًًهكخ انًزؾذح
اعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد

نغُخ االيزؾبٌ انشبيم - :
 - 0ا1د /محمد عبد العظٌم محمد عبد العظٌم أعزبر ثقغى ُْذعخ االرظبالد ٔانًؼهٕيبد – كهٛخ انُٓذعخ  -عبيؼخ انًُظٕسح
أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد – كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة
 - 2ا1د /نوال أحمد الفٌشاوى
أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد – كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة
 - 3ا8د/عًبل يؾشٔط ػهٗ ػطّٛ

 - 4دُْ /ذ ػجذ انؼظٛى يؾًذ يهٓظ
 - 5د / 8يؾًذ ثذٖٔ يؾًذ ثذٖٔ

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :

أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخ – كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة

أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد – كلٌة الهندسة االلكترونٌة – جامعة المنوفٌة

ٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبػزًبد االيزؾبٌ انشبيم ٔانًٕافقخ ػهٗ يب عبء ثبنزقشٚش.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5ثخظٕص الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌ ا والبحوث بشأن استمارات القٌد(تمهٌدي
ماجستٌر – تمهٌدي دكتوراه ) دورة ٌناٌر  2122م للعام الجامعً  2122/2120م .

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ اػزًبد اعزًبساد انقٛذ ( رًٓٛذ٘ يبعغزٛش  -رًٓٛذ٘ دكزٕساِ ).
==========================================================================

خبيغب:انغٕدح :
 - 6بخصوص الطلب المقدم من د /1يؾًذ ػجذِ يؾًذ ثشثبس  -انًذسط انًغبػذ ثبنقغى – سئٛظ نغُخ يؼٛبس انزؼهٛى ٔانزؼهى بشأن اعتماد
ورشة عمل معٌار التعلٌم والتعلم والمنعقدة بتارٌخ 2122/3/01م واعتماد سٌاسات التعلٌم والتعلم1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٕٚطٗ يغهظ انقغى باعتماد ورشة عمل معٌار التعلٌم والتعلم والمنعقدة بتارٌخ 2122/3/01م واعتماد سٌاسات التعلٌم والتعلم1
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املرفقات :

 - 7بخصوص الطلب المقدم من دَ /1شي ٍٛػجذ انْٕبة انجُٓغبٖٔ  -انًذسط انًغبػذ ثبنقغى – سئٛظ نغُخ يؼٛبس الموارد المالٌة بشأن
اعتماد ورشة عمل معٌار الموارد المالٌة والمنعقدة بتارٌخ 2122/3/01م1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٕٚطٗ يغهظ انقغى باعتماد ورشة عمل معٌار الموارد المالٌة والمنعقدة بتارٌخ 2122/3/01م1
-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 8بخصوص الطلب المقدم من د /1عًبل يؾشٔط ػطٛخ  -اعزبر ثبنقغى – سئٛظ نغُخ يؼٛبس تصمٌم البرنامج بشأن اعتماد ورشة عمل معٌار
تصمٌم البرنامج ( توصٌف المقررات الدراسٌة ) والمنعقدة بتارٌخ 2122/3/03م1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٕٚطٗ يغهظ انقغى باعتماد ورشة عمل معٌار تصمٌم البرنامج ( توصٌف المقررات الدراسٌة ) والمنعقدة بتارٌخ 2122/3/03م1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 9بخصوص الطلب المقدم من د /1يشٔح اؽًذ شٕيبٌ  -انًذسط انًغبػذ ثبنقغى – سئٛظ نغُخ يؼٛبس مؤشرات نجاح البرنامج بشأن
اعتماد نتٌجة استبٌان معٌار مؤشرات نجاح البرنامج1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٕٚطٗ يغهظ انقغى باعتماد نتٌجة استبٌان معٌار مؤشرات نجاح البرنامج1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 01بخصوص الطلب المقدم من د /1طالػ انذ ٍٚػٛغٗ شؼجبٌ  -انًغبػذ ثبنقغى – سئٛظ نغُخ يؼٛبس رسالة واهداف البرنامج بشأن
اعتماد ألٌات مراجعة وتحدٌث رؤٌة ورسالة واهداف برنامج هندسة وعلوم الحاسبات1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٕٚطٗ يغهظ انقغى باعتماد ألٌات مراجعة وتحدٌث رؤٌة ورسالة واهداف برنامج هندسة وعلوم الحاسبات1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 00بخصوص تعدٌل تشكٌل لجنة معٌار التعلٌم والتعلم ب إضافة الدكتور /مختار أحمد على بدال من الدكتور  /رمضان محمد عبد العظٌم جاد
الحق نظرا لإلعارة الداخلٌة 1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ اضبفخ انذكزٕس /يخزبس أؽًذ ػهٗ انٗ نغُخ انزؼهٛى والتعلم بدال من الدكتور  /رمضان محمد عبد
العظٌم عبد انؾق نإلػبسح8
=========================================================================

عبدعب:يٕضٕػبد ػبيخ :
 - 02بخصوص الطلب المقدم من الدكتور  /هناء أبو العنٌن تركى – مدرس بالقسم بشأن أحاطه مجلس القسم علما باألبحاث العلمٌة التً
قامت بنشرها بعد الدكتوراه تمهٌدا لرفع إنتاجها العلمً الى اللجنة العلمٌة الدائمة لهندسة الحاسبات والنظم ( لجنة فحص اإلنتاج
العلمً لألساتذة واألساتذة المساعدٌن ) لفحصة لشغل وظٌفة استاذ مساعد 1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
أؽٛظ انًغهظ ػهًب ثبألثؾبس انًقذيخ يٍ عٛبدرٓب ؽٛش رقغ ف ٙرخظض انقغى8

عبثؼب:يب ٚغزغذ يٍ اػًبل :
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Menoufia University

جــامعــة المـنوفـٌة

Faculty of Electronic Engineering

كلٌـــة الهـندســة اإللكـترونٌــــة
قغــى ْــُذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد

الرقم.. :هـ ح

Computer Science & Eng. Dept.

املرفقات :

التاريخ2022 / 1 /31:

 - 03بخصوص الخطاب الوارد من السٌد االستاذ الدكتور  /عمٌد المعهد العالً لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ( 6أكتوبر) بشأن انتداب السٌد الدكتور /
جمال محروس على عطٌة – استاذ بالقسم – للتدرٌس بالمعهد بواقع ٌوم واحد أسبوعٌا خالل الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً
2122/2120م1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على انتداب سٌادته1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - 04بخصوص الخطاب الوارد من السٌد االستاذ الدكتور  /عمٌد المعهد العالً لعلوم ال حاسب ونظم المعلومات ( 6أكتوبر) بشأن انتداب السٌد الدكتور
 /صالح الدٌن شعبان عٌسى – استاذ مساعد بالقسم – للتدرٌس بالمعهد بواقع ٌوم واحد أسبوعٌا خالل الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً
2122/2120م1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على انتداب سٌادته1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 35بخصوص الخطاب الوارد من السٌد االستاذ الدكتور  /عمٌد المعهد العالً لعلوم ال حاسب ونظم المعلومات ( 6أكتوبر) بشأن انتداب السٌد الدكتور  /محمد
بدوى محمد بدوى – استاذ مساعد بالقسم – للتدرٌس بالمعهد بواقع ٌوم واحد أسبوعٌا خالل الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 2122/ 2120م1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على انتداب سٌادته1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 06بخصوص الخطاب الوارد من السٌد االستاذ الدكتور  /عمٌد اكادٌمٌة اخبار الٌوم بشأن انتداب السٌد الدكتور  /محمد بدوى محمد بدوى – استاذ مساعد
بالقسم – للتدرٌس بأكادٌمٌة اخبار الٌوم بواقع ٌوم واحد أسبوعٌا خالل الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 2122/2120م1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على انتداب سٌادته1

------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------- - 07بخصوص الخطاب الوارد من السٌد االستاذ الدكتور /عم ٌد المعهد العالً للهندسة ببلبٌس – شرقٌة بشأن انتداب السٌد االستاد الدكتور  /جمال محروس
على عطٌة – استاذ بالقسم  -للتدرٌس بالمعهد العالً بواقع ٌوم واحد أسبوعٌا خالل الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 2122/2120م1

انــــــــقـــــــــــــــشاس- :
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على انتداب سٌادته1

==========================================================================
انتهى االجتماع حيث كانت ا لساعة الواحدة بعد الظهر
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحـي ة و التقدير

أيــ ٍٛانًغهــــــظ

سئٛظ يغهظ انقغى

د /أؽًذ يظطفٗ شؾبرخ

أ .د /عًبل يؾشٔط ػطٛخ
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