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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 

 (6) رقم العادية بجلسته القسم مجلس اجتماع محضر

 م80/5/8778 الموافق الثالثاء يوم والُمنعقدة

 

العاشرة  الســـاعة تمـــام في( 6) رقم العادية بجلسته القسم مجلس اجتمعم 80/5/7878 الموافق الثالثاء يــــوم في إنه

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

 اآلتي أسماؤهم: 

 م مـــــــــــــــاالس الوظيفة

 8 هرعمي السيد السيد أحمد أيمنأ.د/  أستاذ 

 7 أ.د/ نبيل عبد الواحد إسماعيل أستاذ متفرغ

 3                أ.د / نوال أحمد الفيشاوى أستاذ متفرغ

 4 د/ نرمين عبد الوهاب حسن  أستاذ مساعد  

 5 د/ محمد أحمد عبد الحميد الرشيدي  أستاذ مساعد  

 9 مروة أحمد الشحات شوماند/  مدرس

 2 عبير عبد العزيز عشرةد/  مدرس

 -كال من:وبالمشاركة عن بعد    

 م مـــــــــــــــاالس الوظيفة

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

   هناء أبو العنيين تركيد/  -3   محمد بدوى محمد بدوىد/  -7   صالح الدين شعبان عيسى -8  -وقد أعتذر عن الحضور كال من:

 رمضان محمد جاد الحق -5محمد عبده محمد بربار              -4

 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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 -:المصادقاتاوال 

م 88/4/7878 الموافقاألحد  يوم والُمنعقد السابق القسم مجلس محضرى عل التصديق
=========================================================================== 

 التفويضات: ثانيا 
بشـــأن المــوافقـــة علـــى د/ عميد المعهد العالي لعلوم الحاسبات ونظم المعلومات 8السيد ابخصوص الخطــــاب الــــــوارد من  -8

 بالقسم وذلك ) يوم واحد ( أسبوعيا . استاذ – جمال محروس عطية/  د8اانتـــداب السيد 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 1يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

بشـــأن المــوافقـــة علـــى د/ عميد المعهد العالي لعلوم الحاسبات ونظم المعلومات 8السيد ابخصوص الخطــــاب الــــــوارد من  -7

 بالقسم وذلك ) يوم واحد ( أسبوعيا . استاذ مساعد – صالح الدين شعبان عيسىــداب السيد الدكتور/ انتـ

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 1يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

بشـــأن المــوافقـــة علـــى د/ عميد المعهد العالي لعلوم الحاسبات ونظم المعلومات 8السيد ابخصوص الخطــــاب الــــــوارد من  -3

 مدرس بالقسم وذلك ) يوم واحد ( أسبوعيا . –تـــداب السيد الدكتور/ محمد بدوى محمد بدوى ان

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 8يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

د/ عميد األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم األعالم بشـــأن المــوافقـــة علـــى 8الخطــــاب الــــــوارد من السيد ا بخصوص -4

 مدرس بالقسم وذلك ) يوم واحد ( أسبوعيا . –انتـــداب السيد الدكتور/ عز الدين بدوى جاد الرب 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 1وافقة بالتفويضيوصى مجلس القسم بالم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
مدرس مساعد بالقسم  بشـــأن المــوافقـــة علـــى أجازة لمرافقة الزوج  –الطلب المقدم من المهندسة / أمانى عبد الحميد قنديل  -5

 8م84/5/7878ابتداء من 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 8يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بمؤتمر علم  ةاشتراكبشـــأن المــوافقـــة علـــى  مدرس مساعد بالقسم  –الطلب المقدم من المهندس / أحمد حمدي عرفة  -9

 8بكلية الهندسة جامعة المنصورة 78/5/7878الى  80/5/7878عقد فى الفترة الراديو والذى سي

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 1يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض
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   -:العالقات الثقافيةثالثا :
 8به بالقسم بشأن الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة -المقدم من المهندس / وائل أحمد عزت محمد  الطلب -2

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

على تسجيل األبحاث الخاصة به والتي تقع في مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم بأن  ةيوصى مجلس القسم بالموافق
 عناوين األبحاث باللغة االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية.

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

   -:دراسات عليا : رابعا

والذي  -بخصوص الخطاب الوارد من السادة المشرفون على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / فادى أحمد ابراهيم طاهر  -0

   -يفيد بأن الرسالة قد أعدت إعدادا  نهائيا  وأصبحت صالحة لتشكيل لجنه الحكم والمناقشة . وعنوان الرسالة هو : 

 

 "تَْحِسين نُظُم إَِشاَرات الُمُرور الَضْوئِية الُمْعتَِمَدة َعلى الَوَكاَلء الُمتََعِدِدين فِي  إِْستْخَدام تَْقنِيَات التَْنِسيق"

Using Coordination Techniques to Improve Multi-agent Traffic light System" " 

 -يقترح السادة المشرفون على الرسالة  لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة كالتالى:

 المنوفيةجامعة  - الحاسبات والمعلوماتكلية بأستاذ  عربى السيد كشك                       أ.د/  -8

  المنوفيةجامعة  - الحاسبات والمعلوماتكلية بأستاذ حاتم محمد سيد أحمد                          أ.د/ -7

 بنهاجامعة  - والمعلوماتالحاسبات كلية بأستاذ                       هاله حلمى محمد زايدد/ 8ا -3

 -يكون المحكم الداخلى :  و

 المنوفية جامعة -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات                                جمال محروس عطيةأ.د/  -8

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -الحاسبات  بقسم هندسة وعلوممساعد أستاذ                            نرمين عبد الوهاب حسن /8د -7

   جامعة المنوفية  -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات                    محمد أحمد عبد الحميد الرشيدي/8د -3

     -:  عن لجنة االشراف و 
 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د/ أيمن السيد أحمد السيد عميرة        1ا -8

 جامعة المنوفية   -الهندسة اإللكترونية كليةب -مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات أستاذ /  أحمد مصطفى المحالوى             1د -7

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 -يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى :
 المنوفيةجامعة  - الحاسبات والمعلوماتكلية بأستاذ  عربى السيد كشك                       أ.د/  -8

 المنوفية جامعة -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات                                جمال محروس عطيةأ.د/  -7

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د/ أيمن السيد أحمد السيد عميرة        1ا -3

 جامعة المنوفية   -الهندسة اإللكترونية كليةب -مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات أستاذ /  أحمد مصطفى المحالوى             1د -4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 بخصوص التقارير النصف سنوية الخاصة بطالب الدكتوراه وهم: -9

              أثار على كامل عين شوكة -8
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 محمد رشاد محمد زيدان مها -7

   راندا كمال أحمد سلطان                   -3

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 سنوية .النصف اعتماد ما جاء بالتقارير بيوصى مجلس القسم 

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

 بخصوص التقارير النصف سنوية الخاصة بطالب الماجستير وهم: -88

  فادى أحمد ابراهيم طاهر -8
  أية هللا جمال ابراهيم -7

 شيماء بدر محمد عبد العاطى  -3

         أحمد صبرى عبد الخالق شلبى -4
 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 سنوية .النصف اعتماد ما جاء بالتقارير بيوصى مجلس القسم 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشأن  2121/2120 الجامعيالماجستير للعام لدرجة  ةالمسجلو البة/ أية عبد النبي أحمدبخصوص التقرير السنوي للسادة المشرفين للط -00

          1التوصية بالمد  

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار 

 .ةالمذكور البةالمد للطبما جاء بالتقرير الموافقة على القسم بيوصى مجلس 

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

    -: موضوعات عامة:خامسا
مدرس بالقسم بشأن أحاطه مجلس القسم علما باألبحاث العلمية التي قام  –الطلب المقدم من الدكتور / محمد بدوى محمد بدوى  بخصوص -87

لألساتذة واألساتذة  العلميفحص اإلنتاج ) لجنة اللجنة العلمية الدائمة لهندسة الحاسبات والنظم  إنتاجه العلمي الى بنشرها تمهيدا لرفع
 1حصة لشغل وظيفة استاذ مساعد ( لفالمساعدين 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 8باألبحاث المقدمة من سيادته حيث تقع في تخصص القسم أحيط المجلس علما

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

 
لدرجة  المسجل –  ايهاب محمد ابراهيم خاطر/ على الطالب  الرئيسيالمشرف  - نوال أحمد الفيشاوىبخصوص الطلب المقدم من السيد أ.د/  -83

 تحت عنوان:الرسالة الدكتوراه بالقسم وذلك لتشكيل لجنة االمتحان الشامل 

 "تحسين نقل البيانات على شبكات االستشعار الالسلكية تحت الماء"

"Data Transmission Improvement Over Underwater Wireless Sensor Networks" 

 تشكيل لجنة االمتحان كالتالي: واقتراح
  والنظم كلية الهندسة جامعة حلوان أستاذ بقسم هندسة الحاسبات        ايهاب عبد الوهاب عبد الجوادد/ 1ا -0

 بقسم هندسة وعلوم الحاسبات متفرغ أستاذ                    نوال أحمد الفيشاوىد/ 1ا -2
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 أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د/جمال محروس على عطيه          8ا -3

 واالتصاالت الكهربيةااللكترونيات أستاذ بقسم هندسة                 اسامة فوزى زهراند/ 8ا -4

 الحاسبات  أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم       صالح الدين شعبان عيسى/  8د -5

 لجنة اإلشراف
 أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د/ نوال أحمد الفيشاوى                  1ا -0

 مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسباتد/  محمد بدوى محمد بدوى               -2

 مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات              مها سعد الدين طلبة    د/   -3

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 :تالىلوهى كا تشكيل لجنة االمتحان الشامليوصى مجلس القسم بالموافقة على     
  والنظم كلية الهندسة جامعة حلوان أستاذ بقسم هندسة الحاسبات        ايهاب عبد الوهاب عبد الجوادد/ 1ا -0

 بقسم هندسة وعلوم الحاسبات متفرغ أستاذ                    نوال أحمد الفيشاوىد/ 1ا -2

 أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د/جمال محروس على عطيه          8ا -3

 االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ بقسم هندسة                د/ اسامة فوزى زهران 8ا -4
  أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات/ صالح الدين شعبان عيسى        8د -5

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

جدة أجازة أعارة للعام الثالث بجامعة بشأن تجديد  -مدرس بالقسم  –محمد معوض ابراهيم دسوقى / د بخصوص الطلب المقدم من السيد  -04
 1بالمملكة العربية السعودية

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 1أجازة أعارة للعام الثالث بجامعة جدة بالمملكة العربية السعودية على ةيوصى مجلس القسم بالموافق

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

 -سادسا الجودة:
 (0رقم  اجتماعم ) 04/3/2120 معيار الجودة ) الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة ( بتاريخ  لجنةتقرير  بخصوص -05

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 1م04/3/2120معيار الجودة ) الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة ( بتاريخ   لجنةاعتماد تقرير ب يوصى مجلس القسم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (2رقم  اجتماع) م27/3/2120 بتاريخ (  الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة الجودة ) لجنةتقرير  بخصوص -02

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 1م27/3/2120معيار الجودة ) الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة ( بتاريخ  لجنة باعتماد تقرير  مجلس القسميوصى 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (3) اجتماع رقم م01/4/2120 بتاريخ (  الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة معيار الجودة ) لجنةتقرير  بخصوص -07

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 1م01/4/2120معيار الجودة ) الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة ( بتاريخ   لجنةباعتماد تقرير  يوصى مجلس القسم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 امعــة المـنوفـيةــج

 كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس

 : املرفقات                        0208/  5/ 81التاريخ: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 

 1والخاص بمتابعة أعمال الجودة لجنة الجودة بالقسم المقدم منتقرير ال بخصوص -01

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 باعتماد تقرير اجتماع لجنة الجودة بالقسم يوصى مجلس القسم

 ===========================================================================د=

    -: ما يستجد من أعمال:سابعا

 1بالقسم انشاء معمل النظم الذكيةالطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور / رئيس مجلس القسم بشأن بخصوص   -09

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 1انشاء معمل النظم الذكية بالقسم على ةيوصى مجلس القسم بالموافق
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

للعام  التعاقدبشأن تجديد أجازة  -بالقسم  استاذ – صالح فرج هللا على أحمدأسامة / د1ا بخصوص الطلب المقدم من السيد -21

 1بالمملكة العربية السعودية الطائفبجامعة  الثامن

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 1بالمملكة العربية السعودية الطائفبجامعة  الثامنللعام  التعاقدأجازة  على ةيوصى مجلس القسم بالموافق

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

 السابعللعام  التعاقدبشأن تجديد أجازة  -بالقسم  مدرس –الشقنقيرى عبد العظيم محمد  اسامة /1دبخصوص الطلب المقدم من السيد  -20
 1بالمملكة العربية السعودية الطائفبجامعة 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 1بالمملكة العربية السعودية الطائفبجامعة  السابعللعام  التعاقدأجازة  على ةيوصى مجلس القسم بالموافق

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

 

 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                                                                             هناء أبو العنيين تركي د/


