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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3765كزشَٔٛخ، يُٕف إلعخ اذكهٛخ ان3625763/840ُٓفبكظ:3625763/840د:
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 (3) سقى انؼبدٚخ ثجهغزّ انقغى يجهظ اجزًبع يذضش 

ُؼقذح ًُ  و44/44/4778 انًٕافق االدذ ٕٚو ٔان

 انغـــبػخ رًـــبو فٙ( 3) سقى انؼبدٚخ ثجهغزّ انقغى يجهظ اجزًغو 44/44/7874 انًٕافق االدذ ٚــــٕو فٙ إَّ     

ٔدضٕس انغبدح  جًبل يذشٔط ػطٛخ /انذكزـــٕس األعزـبر انغٛذ انًجهظ سئٛظانجهغخ  ٔرــٕنٗ صجبدبػشش  انذبدٚخ

 األػضبء اٜرٙ أعًبؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 4 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚأ.د/  أعزبر 

 7 َجٛم ػجذ انٕادذ إعًبػٛمأ.د /  أعزبر يزفشؽ

 3 يذًذ ػجذِ يذًذ ثشثبس             د/   أعزبر يغبػذ  

 4 د/ َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغٍ  أعزبر يغبػذ  

 5 يذًذ أدًذ ػجذ انذًٛذ انششٛذ٘د/  أعزبر يغبػذ  

 6    صالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغٗد/  أعزبر يغبػذ  

 2 أدًذ يصطفٗ شذبرخد/  يذسط  

 0 ػجذ هللا يصطفٗ َجٛم د./ يذسط

 -كال يٍ:ٔثبنًشبسكخ ػٍ ثؼذ                                   

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 4 أ.د/ ػجذ انذًٛذ يذًذ سجت إثشاْٛى أعزبر يزفشؽ

 7 َٕال أدًذ انفٛشبٖٔأ.د/  أعزبر يزفشؽ

 ػضٚض خهٛماٚٓبة د/  -7       / يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ 8د -4 -ٔقذ أػززس ػٍ انذضٕس كال يٍ:

                  يٓب عؼذ انذٍٚ طهجخد/   -4  / يشفذ يذًٕد يٕعٗ 8د -3

 ح/ َجالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌ   انغٛذ انجهغخ عكشربسٚخٔرٕنٗ 

 ٔانغالو انصالح ػهّٛانُجٙ  ػهٙ ٔانصالح (انشدٛى انشدًٍ هللا ثغى)ثزكش االجزًبع انًجهظ سئٛظ /انذكزٕس ألعزبرا انغٛذ ثذأصى     

 8 دانذبعجب ٔػهٕو ُْذعخ قغى يجهظ أػضبء انذضٕس ثبنغبدح عٛبدرّ ٔسدت
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 -:المصادقات

ُؼقذ انغبثق انقغى يجهظ يذضشٗ ػه انزصذٚق ًُ و 48/48/7874 انًٕافق األدذ ٕٚو ٔان
========================================================================== 

 

 -:انؼالقبد انضقبفٛخ
يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ يذ فزشح انذساعخ نهذاسط / سايٙ أششف صالح صٍٚ  ثخصٕص انخطبة انٕاسد -4

 Hochschuleيذسط يغبػذ ثبنقغى ٔػضٕ اإلجبصح انذساعٛخ ثأنًبَٛب نهذصٕل ػهٗ دسجخ انذكزٕساِ يٍ جبيؼخ  –انذٍٚ 
Reutlingen   ًٙػهٗ إدذٖ يُخ ارفبقٛخ انزؼبٌٔ ثٍٛ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش انؼهًٙ ٔانٓٛئخ األنًبَٛخ نهزجبدل انؼهDAAD  ٘ٔانز

 8ثًشرت ٚصشف ثبنذاخم 38/47/7877دزٗ  4/47/7874اػزجبسا   ساثغٚهزًظ فّٛ يذ اجبصرخ نًذح ػبو 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
بمرتب  38/47/7877دزٗ  4/47/7874 ( ابتداء منرابعقة على المد لمدة عام )عام ٌوصى مجلس القسم بالمواف

 1ٌصرف من الداخل

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

   -دساعبد ػهٛب :
مدرس  -أحمد سامى عبد العزٌز مرسى/ ػهٗ انطبنت  انشئٛغٙانًششف  - َٕال أدًذ انفٛشبٖٔثخصٕص انطهت انًقذو يٍ انغٛذ أ.د/  -7

 رذذ ػُٕاٌ:ٔانشعبنخ  - نذسجخ انذكزٕساِ ثبنقغى ٔرنك نزشكٛم نجُخ االيزذبٌ انشبيم  انًغجم –  مساعد بالقسم

 "يُٓجٛبد ػهى انجٛبَبد نُظبو يشاقجخ جٕدح انٕٓاء انًجُٗ ػهٗ دٕعجخ انذبفخ"

"Data Science Approaches for Air Quality Monitoring System Based on Edge Computing" 

 واقتراح تشكٌل لجنة االمتحان الشامل كالتالً ”      
  انًُصٕسحجبيؼخ  -كهٛخ انُٓذعخ  – االرصبالد ٔانًؼهٕيبدأعزبر ثقغى ُْذعخ      محمد عبد العظٌم محمد عبد العظٌمد/ 1ا -0
 جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد يزفشؽ أعزبر                      نوال أحمد الفٌشاوىد/ 1ا -2

 جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد         د/جًبل يذشٔط ػهٗ ػطّٛ    8ا -3

 المنوفٌةجامعة  –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –االنكزشَٔٛبد ٔاالرصبالد انكٓشثٛخثقغى ُْذعخ يغبػذ أعزبر              د/ ُْذ ػجذ انؼظٛى يذًذ يهٓظ -4

  جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد       يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ      /  8د -5

 على الرسالة : لجنة اإلشراف
 أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد    د/ نوال أحمد الفٌشاوى                1ا -0

 انًًهكخ انًزذذح -جبيؼخ يبَشغزش انذضشٚخ –اعزبر يغبػذ ثقغى انذٕعجخ ٔانشٚبضٛبد                سفٌان جاهل              د/   -2

 ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد اعزبر يغبػذ       مروة أحمد الشحات شومان    د/   -3

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 -كالتالى:وهى  رشكٛم نجُخ االيزذبٌ انشبيمٌوصى مجلس القسم بالموافقة على     
  انًُصٕسحجبيؼخ  -كهٛخ انُٓذعخ  – االرصبالد ٔانًؼهٕيبدأعزبر ثقغى ُْذعخ      محمد عبد العظٌم محمد عبد العظٌمد/ 1ا -0
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 جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد يزفشؽ أعزبر                      أحمد الفٌشاوىنوال د/ 1ا -2

 جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد         د/جًبل يذشٔط ػهٗ ػطّٛ    8ا -3

 المنوفٌةجامعة  –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –االنكزشَٔٛبد ٔاالرصبالد انكٓشثٛخثقغى ُْذعخ يغبػذ أعزبر              د/ ُْذ ػجذ انؼظٛى يذًذ يهٓظ -4

 جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد/ يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ              8د -5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
مسجل لدرجة ٌن الدٌن البشأن للطالب/ مصطفى محمد صالح محمد ز –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -5

  1بإلغاء التسجٌل لهسٌادتهم وطلب  المشرفٌن لسادةلالتقرٌر السنوي و -31/9/2121الماجستٌر الذى انتهت المدة القانونٌة لقٌده لدرجة الماجستٌر فى 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 1بإلغاء التسجٌل للطالبًٕافقخ ػهٗ انزٕصٛخ ٕٚصٗ يجهظ انقغى ثبن

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

 أيبَٙ اثشاْٛىبخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن الموافقة على إٌقاف تسجٌل المهندسة /  -6

وذلك نظراً لظروفها  2106و المسجلة لدرجة الماجستٌر بدورة ٌناٌر  2120/2122عن العام الجامعً  - انشذبد ػهٗ انُقٛت
 1المرضٌة

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8نطبنجخ انًزكٕسحاثإٚقبف رغجٛم ًٕافقخ ػهٗ انزٕصٛخ ٕٚصٗ يجهظ انقغى ثبن

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
رذذ ثبنقغى ٔانشعبنخ نذسجخ انذكزٕساِ خ انًغجه – رندا كمال أحمد سلطاننهًُٓذعخ/ /   الشامل االمتحانعن  الجماعًالتقرٌر بخصوص  -7

 ػُٕاٌ:

 "رؼضٚض األيٍ إلَزشَذ األشٛبء انقبئًخ ػهٙ رقُٛبد عهغهخ انكزم"

“Security Enhancement for Internet of Things Based on Blockchain Techniques” 

 -انًششفٌٕ : 

 أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد د/ نوال أحمد الفٌشاوى                  1ا -0

 يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  عز الدٌن بدوى جاد الرب حمدان    د/   -2

  -االيزذبٌ انشبيم :نجُخ 

 جبيؼخ طُطب  -كهٛخ انُٓذعخ  –أعزبر ثقغى ُْذعخ انذبعجبد ٔانزذكى اٜنٙ            د/ أمانً محمود سرحان         1ا -0
 ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد يزفشؽ أعزبر                    نوال أحمد الفٌشاوىد/ 1ا -2

 أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد د/جًبل يذشٔط ػهٗ ػطّٛ          8ا -3

 ٔاالرصبالد انكٓشثٛخاالنكزشَٔٛبد أعزبر ثقغى ُْذعخ                أدًذ صكٗ ساشذ        د/ 8ا -4

 أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد          يذًذ أدًذ انششٛذ٘       /  8د -5

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

    .جبء ثبنزقشٚش انشبيم ٔانًٕافقخ ػهٗ يب ٌٕٚصٗ يجهظ انقغى ثبػزًبد االيزذب



Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering 

     Computer Science & Eng. Dept. 

 

 

 امعــة المـنوفـٌةــج

 كلٌـــة الهـندســة اإللكـترونٌــــة
 ُذعخ ٔػهٕو انذبعجبدــى ْــقغ

 : املرفقات                        0204/  44/ 41التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..

 

  

 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3765كزشَٔٛخ، يُٕف إلعخ اذكهٛخ ان3625763/840ُٓفبكظ:3625763/840د:

 2/7/2106الكلٌة حاصلة على اإلعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم اإلعتماد فً 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لمدة  ةمرٌضال تًوالدالموافقة على أجازة رعاٌة  المعٌد بالقسم بشأن  –بخصوص الطلب المقدم من المهندس / أحمد صبري شلبى  -8

 1سته أشهر

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

ثؼذو انًٕافقخ ػهٗ األجبصح َظشا نذبجخ انقغى انًبعخ ألػضبء انٓٛئخ انًؼبَٔخ دٛش ٚصم انذًم انزذسٚغٙ نؼضٕ  ٕٚصٗ يجهظ انقغى

 8عبػخ نزذسٚظ انفصٕل انُظشٚخ ٔانًؼًهٛخ نًقشساد يشدهخ انجكبنٕسٕٚط 47انٓٛئخ انًؼبَٔخ فٙ دذٔد 

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

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

     التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 انقغى يجهظ سئٛظ                                                                   انًجهــــــظ                    أيــٍٛ    

 

  جًبل يذشٔط ػطٛخ /د .أ                                                                             أدًذ يصطفٗ شذبرخ  د/


