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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952     3765وزش١ٔٚخ، ِٕٛف إلعخ اذو١ٍخ ا3625763/840ٌٕٙفبوظ:3625763/840د:    

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

 (6) سلُ اٌؼبد٠خ ثجٍغزٗ اٌمغُ ِجٍظ اجزّبع ِحعش 

ٕؼمذح ُّ  55/5/7778َ اٌّٛافك االحذ ٠َٛ ٚاٌ

 اٌغـــبػخ رّـــبَ فٟ( 6) سلُ اٌؼبد٠خ ثجٍغزٗ اٌمغُ ِجٍظ اجزّغَ 55/5/7877 اٌّٛافك االحذ ٠ــــَٛ فٟ ئٔٗ     

ٚحعٛس  جّبي ِحشٚط ػط١خ /اٌذوزـــٛس األعزـبر اٌغ١ذ اٌّجٍظ سئ١ظاٌجٍغخ  ٚرــٌٛٝ صجبحب اٌؼبششح ٚإٌصف

 اٌغبدح األػعبء ا٢رٟ أعّبؤُ٘: 

 َ ُـــــــــــــــاالع اٌٛظ١فخ

 5 ٖشػ١ّ اٌغ١ذ اٌغ١ذ أحّذ أ٠ّٓأ.د/  أعزبر 

 7 ٔج١ً ػجذ اٌٛاحذ ئعّبػ١ًأ.د /  أعزبر ِزفشؽ

 3 / ِحّذ ػجذٖ ِحّذ ثشثبس             8د أعزبر ِغبػذ  

 4 د/ ٔش١ِٓ ػجذ اٌٛ٘بة حغٓ  أعزبر ِغبػذ  

 5    صالح اٌذ٠ٓ شؼجبْ ػ١غٝد/  أعزبر ِغبػذ  

 6 د/ ِحّذ ثذٜٚ ِحّذ ثذٜٚ            أعزبر ِغبػذ  

 2           د/ ِشٚح أحّذ اٌشحبد شِٛبْ أعزبر ِغبػذ

 0 / ِشفذ ِحّٛد ِٛعٝ   8د )ِذسط( ِزفشؽ أعزبر

 6 أحّذ ِصطفٝ شحبرخد/  ِذسط  

 58                  د/ ِٙب عؼذ اٌذ٠ٓ غٍجخ ِذسط

 55   ػجذ هللا ِصطفٝ ٔج١ً د./ ِذسط

ٓ ثؼذ                                     -وال ِٓ:ٚثبٌّشبسوخ ػ

 َ ُـــــــــــــــاالع اٌٛظ١فخ

 5 أ.د/ ػجذ اٌح١ّذ ِحّذ سجت ئثشا١ُ٘ ِزفشؽ أعزبر

 7 ٔٛاي أحّذ اٌف١شبٜٚأ.د/  أعزبر ِزفشؽ

            ا٠ٙبة ػض٠ض خ١ًٍد/  -5 -ٚلذ أػززس ػٓ اٌحعٛس وال ِٓ:

ْ   اٌغ١ذ اٌجٍغخ عىشربس٠خٚرٌٛٝ  ُ ص٘شا  ح/ ٔجالء ػجذ اٌؼظ١
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 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

١ٍٓ ثبٌمغُ ٌاٌغ١ذ أ.د/ سئ١ظ ِجٍظ اٌمغُ ٠زمذَ فٟ اٌجذا٠خ        ؼِب ثؼ١ذ  زٕٙئخبٌثٍغبدح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌٚا

اٌؼب١ٍِٓ ثبٌمغُ ثبٌزٕٙئخ  وّب ٠زمذَ اٌفطش اٌّجبسن  ٚ ّؼبٚٔخ اٌغ١ذ أ.د/ سئ١ظ ِجٍظ اٌمغُ ٌٍغبدح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ ٌا

 8د/ ئ٠ٙبة ػض٠ض خ8ً١ٍألخٛح األلجبغ ثؼ١ذ اٌم١بِخ اٌّج١ذ ٚاٌغ١ذ ٌ

 ٚاٌغالَ اٌصالح ػ١ٍٗإٌجٟ  ػٍٟ ٚاٌصالح (اٌشح١ُ اٌشحّٓ هللا ثغُ)ثزوش االجزّبع اٌّجٍظ سئ١ظ /اٌذوزٛس ألعزبرا اٌغ١ذ ثذأثُ     

 8داٌحبعجب ٚػٍَٛ ٕ٘ذعخ لغُ ِجٍظ أػعبء اٌحعٛس ثبٌغبدح ع١بدرٗ ٚسحت

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

 -:المصادقاتاوال 

ٕؼمذ اٌغبثك اٌمغُ ِجٍظ ِحعشٝ ػٍ اٌزصذ٠ك ُّ  58/4/7877َ8 اٌّٛافك األحذ ٠َٛ ٚاٌ

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

 ِٛافك ثبٌزف٠ٛط:ثب١ٔب 
ٍٝ اٌغ١ذ ِصطفٝ  ثخصٛص -5 ٜ عؼ١ذ ػ أجبصٖ سػب٠خ غفً ٌّذح  رجذ٠ذثشْأ  –ِذسط ِغبػذ ثبٌمغُ  –اٌطٍت اٌّمَذ ِٓ إٌّٙذعخ / عٍٛ

 8َ ػب

ــــشاس ــــ ـــ  -:اٌــــــــمــــ

 1يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

   -دساعبد ػ١ٍب :: ثبٌثب
ٟ ششف اٌذ٠ٌٍّٕٓٙذط/  الشامل االمتحانعن  الجماعيالتقرير بخصوص  -7 رحذ ٚاٌشعبٌخ   مدرس مساعد بالقسم - ِشٚح ِحّذ ػٍ

 ػٕٛاْ:

 اٌزم١ٕبد اٌزو١خ " ثبعزخذاَ" ٔظبَ اٌزح١ٍالد اٌّب١ٌخ 

“ Financial Analytics System Using Intelligent Techniques"  

: ْ  -اٌّششفٛ

 أعزبر ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد                    ٖشػ١ّ اٌغ١ذ اٌغ١ذ أحّذ أ٠ّٓد/ 1ا -0

 ٚػٍَٛ اٌحبعجبد اعزبر ِغبػذ ثمغُ       نرمين عبد الوهاب حسن             د/   -2

 ِذسط ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبدد/  عز الدين بدوى جاد الرب حمدان           -3

ً :ٌجٕخ  ْ اٌشبِ   -االِزحب

 جامعة المنوفية –والمعلومات أعزبر ثى١ٍخ اٌحبعجبد                 د/ حبرُ ِحّذ ع١ذ أحّذ8ا -5

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –أعزبر ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد               ٖشػ١ّ اٌغ١ذ اٌغ١ذ أحّذ أ٠ّٓد/ 8ا -7

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –أعزبر ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد        د/ جّبي ِحشٚط ػط١خ                  8ا -3

ُ 8د -4  جبِؼخ إٌّٛف١خ –/ أحّذ ِحّذ إٌجبس                             أعزبر ِغبػذ ثمغُ ٕ٘ذعخ االٌىزش١ٔٚبد اٌصٕبػ١خ ٚاٌزحى
 جبِؼخ إٌّٛف١خ –ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد  ِغبػذ أعزبر            / ِحّذ ثذٜٚ ِحّذ ثذٜٚ          8د -5
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ــــشاس ــــ ـــ  -:اٌــــــــمــــ

ُ ثبػزّبد االِزحب ٝ ِبْ ٠ٛصٝ ِجٍظ اٌمغ ً ٚاٌّٛافمخ ػٍ  .جبء ثبٌزمش٠ش اٌشبِ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ٓ اٌغ١ذ  -3 ِ َ ّمذ ٝ اٌطبٌج اٌشئ١غٟاٌّششف  - أ.د/ ٔٛاي أحّذ اٌف١شبٜٚثخصٛص اٌطٍت ٌا ُ اٌغ١ذ اٌجح١شٞ خػٍ ٗ اثشا١٘  - / ٘ج

ْ اٌشبًِخ  اٌّغجٍ ً ٌجٕخ االِزحب ُ ٚرٌه ٌزشى١ ٖ ثبٌمغ شعبٌخ  - ٌذسجخ اٌذوزٛسا  رحذ ػٕٛاْ:ٌٚا

 " ٍٝ رم١ٕبد اٌزؼٍُ االٌٝاٌزٕجإ ثبٌزفبػالد اٌذٚائ١خ فٟ اٌخ١ٍخ اٌجشش٠خ ثبالػزّبد ػ" 

“ Predicting Drug Interactions in Human Cell Based on Machine Learning Techniques” 

  كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان  واقتراح
 جامعة طنطا – ثى١ٍخ إٌٙذعخ -أعزبر ِزفشؽ                 د/ ِحّذ غٍؼذ ف١ُٙ     8ا -5

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد     د/ ٔٛاي أحّذ اٌف١شبٜٚ                      8ا -7

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –أعزبر ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد        د/ جّبي ِحشٚط ػط١خ                  8ا -3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ – االٌىزش١ٔٚبد اٌصٕبػ١خ ٚاٌزحىُثمغُ ٕ٘ذعخ  أعزبر/ ِحّذ أثٛ ص٠ذ اٌجشٚأٝ                        8د -4

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد  ِغبػذ أعزبر                     ِشٚح أحّذ شِٛبْ        / 8د -5

 على الرسالة : لجنة اإلشراف
 جبِؼخ إٌّٛف١خ –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد             أ.د / ٔٛاي احّذ اٌف١شبٚٞ -5

 جبِؼخ وفش اٌش١خ –اعزبر ثى١ٍخ إٌٙذعخ           / ػجذ اٌفزبح ػط١خ ١ًٍ٘أ.د -7

ٓ رشوٟ    -3              جبِؼخ إٌّٛف١خ –ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد ِذسط         د. / ٕ٘بء اثٛ اٌؼ١ٕ

ــــشاس ــــ ـــ  -:اٌــــــــمــــ

  كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان على  يوصى مجلس القسم بالموافقة
 جامعة طنطا – ثى١ٍخ إٌٙذعخ -أعزبر ِزفشؽ                 د/ ِحّذ غٍؼذ ف١ُٙ     8ا -5

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد     د/ ٔٛاي أحّذ اٌف١شبٜٚ                      8ا -7

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –أعزبر ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد        د/ جّبي ِحشٚط ػط١خ                  8ا -3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ – االٌىزش١ٔٚبد اٌصٕبػ١خ ٚاٌزحىُثمغُ ٕ٘ذعخ  أعزبر/ ِحّذ أثٛ ص٠ذ اٌجشٚأٝ                        8د -4

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد  ِغبػذ أعزبر                     ِشٚح أحّذ شِٛبْ        / 8د -5

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

ٓ اٌغ١ذ  -4 ِ َ ّمذ ٝ اٌطبٌج اٌشئ١غٟاٌّششف  - ٖشػ١ّ اٌغ١ذ اٌغ١ذ أحّذ أ٠ّٓأ.د/ ثخصٛص اٌطٍت ٌا ٓ جّبي سصق/  خػٍ خ  اٌّغجٍ - ٔش١ِ

ْ اٌشبًِ ً ٌجٕخ االِزحب ُ ٚرٌه ٌزشى١ ٖ ثبٌمغ شعبٌخ  - ٌذسجخ اٌذوزٛسا  رحذ ػٕٛاْ:ٌٚا

 "نظام تحليل بيانات فعال للزراعة الذكية"

" An Efficient Data Analysis System for Smart Farming" 

  كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان  واقتراح
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 جامعة المنوفية –والمعلومات أعزبر ثى١ٍخ اٌحبعجبد                 د/ حبرُ ِحّذ ع١ذ أحّذ8ا -5

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –أعزبر ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد              ٖشػ١ّ اٌغ١ذ اٌغ١ذ أحّذ أ٠ّٓد/ 8ا -7

 جبِؼخ إٌّٛف١خ – االٌىزش١ٔٚبد اٌصٕبػ١خ ٚاٌزحىُثمغُ ٕ٘ذعخ  أعزبرػٛض                   ػٍٝ أحّذ د/ حّذٞ 8ا -3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد  ِغبػذ أعزبر                   ٔش١ِٓ ػجذ اٌٛ٘بة حغٓ/ 8د -4

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد  ِغبػذ أعزبر                 / صالح اٌذ٠ٓ شؼجبْ ػ١غ8ٝد -5

 على الرسالة : لجنة اإلشراف
 جبِؼخ إٌّٛف١خ –أعزبر ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد              ٖشػ١ّ اٌغ١ذ اٌغ١ذ أحّذ أ٠ّٓد/ 8 أ -5

 جبِؼخ وفش اٌش١خ –اعزبر ثى١ٍخ إٌٙذعخ                         / ػجذ اٌفزبح ػط١خ ١ًٍ٘أ.د -7

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد اعزبر ِغبػذ                          ِحّذ احّذ اٌشش١ذٞد. /  -3

                      جبِؼخ إٌّٛف١خ –جبد اٌشة حّذاْ         ِذسط ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد  د. / ػض اٌذ٠ٓ ثذٚٞ -4

ــــشاس ــــ ـــ  -:اٌــــــــمــــ

  كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان على  يوصى مجلس القسم بالموافقة
 جامعة المنوفية –والمعلومات أعزبر ثى١ٍخ اٌحبعجبد                 حبرُ ِحّذ ع١ذ أحّذ د/8ا -5

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –أعزبر ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد              ٖشػ١ّ اٌغ١ذ اٌغ١ذ أحّذ أ٠ّٓد/ 8ا -7

 جبِؼخ إٌّٛف١خ – اٌصٕبػ١خ ٚاٌزحىُاالٌىزش١ٔٚبد ثمغُ ٕ٘ذعخ  أعزبرػٛض                   ػٍٝ أحّذ د/ حّذٞ 8ا -3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد  ِغبػذ أعزبر                   ٔش١ِٓ ػجذ اٌٛ٘بة حغٓ/ 8د -4

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –ثمغُ ٕ٘ذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبد  ِغبػذ أعزبر                 / صالح اٌذ٠ٓ شؼجبْ ػ١غ8ٝد -5

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

ٜ بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إيقاف تسجيل المهندسة /  -5 عٍٛ

ُ  –عؼ١ذ ػٍٝ اٌغ١ذ ِصطفٝ  درجة الدكتوراه وذلك نظراً و المسجلة ل 2122/2122العام الجامعي عن  -ِذسط ِغبػذ ثبٌمغ
 1مرضيةلظروف 

ــــشاس ــــ ـــ  -:اٌــــــــمــــ

 ُ ٝ ا٠مبف رغج١ً إٌّٙذعخ اٌّزوٛسح٠ٛصٝ ِجٍظ اٌمغ  8ثبٌّٛافمخ ػٍ

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

 : اٌجٛدح:ساثؼب 

 1بخصوص اختيار مراجع داخلي لبرنامج هندسة وعلوم الحاسبات -2

 -:اٌــــــــمـــــــــــــــشاس

 1مراجع داخلي لبرنامج هندسة وعلوم الحاسباتالسيد االستاذ الدكتور / نبيل عبد الواحد اسماعيل كاختيار ب يوصى مجلس القسم

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

 :ِٛظٛػبد ػبِخ :  خبِغب

من قسم هندسة وعلوم  هموافقة على نقلال بشأن –مدرس بالقسم  – مختار أحمد على/  الدكتوربخصوص الطلب المقدم من  -2
 1جامعة طنطا حيث من متطلبات النقل موافقة مبدئية لمجلس القسم ومجلس الكلية –الحاسبات الى كلية الحاسبات والمعلومات 
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 امعــة المـنوفـيةــج

 كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
 ٕذعخ ٚػٍَٛ اٌحبعجبدــُ ٘ــلغ

 : املرفقات                        2022/  1/ 51التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..

 

  

 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952     3765وزش١ٔٚخ، ِٕٛف إلعخ اذو١ٍخ ا3625763/840ٌٕٙفبوظ:3625763/840د:    

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

 -:اٌــــــــمـــــــــــــــشاس

وذلك جامعة طنطا  –كلية الحاسبات والمعلومات الى  مدرس بالقسمال – مختار أحمد على/  الدكتورعلى نقل يوصى مجلس القسم بالموافقة     
 1بدون درجة مالية

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

أجازة لمدة عام وتغير  هالموافقة على منح بشأن –بالقسم استاذ  –د / محمد أمون أحمد شرابي 1بخصوص الطلب المقدم من ا -8
 1بالمملكة العربية السعودية الى اجازة مرافق زوجة بالمملكة العربية السعودية  اعارةمسمى االجازة من أجازة 

 -:اٌــــــــمـــــــــــــــشاس

مرافق زوجة بالمملكة لمدة عام وتغير المسمى الى اجازة  بالقسماستاذ  -د / محمد أمون أحمد شرابي1امنح  يوصى مجلس القسم بالموافقة على
 1العربية السعودية 

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

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

  

 التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا

 

 اٌمغُ ِجٍظ سئ١ظ                                                         اٌّجٍــــــظ                    أِــ١ٓ    

 

ٝ شحبرخ  د/   جّبي ِحشٚط ػط١خ /د .أ                                                                   أحّذ ِصطف


