
Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering 

     Computer Science & Eng. Dept. 

 

 
 امعــة المـنوفـيةــج

 كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلا سةدكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

 2/7/2016الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 (10) رقم العادية بجلسته القسم مجلس محضر اجتماع

 م41/6/2020 الموافق األحد يوم والُمنعقدة
 

العاشرة  الســـاعة تمـــام في( 10) رقم العادية بجلسته القسم مجلس اجتمع14/6/2020 الموافق األحد يــــوم في إنه

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

 األعضاء اآلتي أسماؤهم: 

 م مـــــــــــــــاالس الوظيفة

 أستاذ 
 هرعمي السيد السيد أحمد أيمنأ.د/ 

1 

 2 /نوال أحمد الفيشاوى أ.د أستاذ متفرغ

 3 نبيل عبد الواحد إسماعيلأ.د/  أستاذ متفرغ

 4 المحالويأحمد مصطفى د/   أستاذ مساعد  

 5 د/ نرمين عبد الوهاب حسن  أستاذ مساعد  

 6 محمد عبده محمد بربار               د/  أستاذ مساعد

 7 د/ زياد محمد الصغير طه مدرس

 8 د/ سونيا على عبد الحميد حشيش مدرس

 9 محمد عبد الحميد الرشيدي د/ مدرس

 10 د/ عز الدين بدوى جاد الرب مدرس

 11 أحمد الشحات شوماند/  ) مدرس ( أستاذ متفرغ

 عليهالنبي  علي والصالة(الرحيم الرحمن هللا بسم)بذكر االجتماع المجلس رئيس /الدكتور ألستاذا السيد بدأ 

 تالحاسبا وعلوم هندسة قسم مجلس أعضاء الحضور بالسادة سيادته ورحب والسالم الصالة

 -: اآلتي متضمنا   األعمالل جدو بطرح سيادته قام ثم

    نجالء عبد العظيم زهرانة/ السيد الجلسة سكرتاريةوتولى 
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلا سةدكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

 2/7/2016الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 -:المصادقاتاوال 

 م 10/5/2020 الموافقاألحد  يوم والُمنعقد السابق القسم مجلس محضرى عل التصديق

========================================================================= 
 -: التفويضات  ثانيا :  

الخاصة به للعام  بشأن الـموافقة على تجـديد األجازة -مدرس بالقسم  – محمد معوض إبراهيم دسوقيبخصوص الطلب المقدم من الدكتور/  -1

 بالمملكة العربية السعودية. جدة(  للعمل بجامعة )الثاني

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

الخاصة  بشأن الـموافقة على تجـديد األجازة -بالقسم  أستاذ – أسامة صالح فرج هللا على احمدالدكتور/ األستاذ بخصوص الطلب المقدم من  -2

 بالمملكة العربية السعودية. الطائف(  للعمل بجامعة به للعام )السابع

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

========================================================================= 
 -: العالقات الثقافيةثانيا :   

م العام الرابع من 2020/2021خطة البعثات الموحدة لعام بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  -3

الخطة  فياختيار المجاالت البعثية التي سيتم اإلعالن عنها  في الرأي فيم وحرصا على المشاركة 2017/2022 الثامنةالخطة الخمسية 

 0الجديدة

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 -:بالمجاالت البحثية التالية يوصى مجلس القسم
1- Intelligent Systems Engineering  
2- Water Resource Mining  

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

 الهندسة كليةب الحاسبات وعلوم هندسة قسمب - مدرس – محمد أحمد عبد الحميد الرشيدي / الدكتوربخصوص الطلب المقدم من السيد  -4

 .بالقسم بشأن تسجيل أبحاث اإللكترونية

 -: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.

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

 كليةب الحاسبات وعلوم هندسة قسمالمدرس ب – محمد أحمد عبد الحميد الرشيدي /بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور -5

 .الحصول على مكافأة النشر بالقسم بشأن اإللكترونية الهندسة

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 0صرف مكافأة النشر لألبحاث المذكورة طبقا للوائح المنظمة لذلكعلى  ةيوصى مجلس القسم بالموافق     

========================================================================= 
   -دراسات عليا : -:ثالثا

بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على تسجيل المهندسة / مروه محمد  -6

 الئحة حديثه والرسالة تحت عنوان : 2019بدرجة الدكتوراه  دورة يناير  ةسجيلالم –مدرس مساعد بالقسم  –على شرف الدين 
 "نظام التحليالت المالية باستخدام التقنيات الذكية "
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلا سةدكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

 2/7/2016الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

"Financial Analytics System Using Intelligent Techniques " 

 لجنة اإلشراف:   

 جامعة المنوفية –وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية أستاذ بقسم هندسة              أيمن السيد أحمد السيد عميرهأ.د/  -1  

 جامعة المنوفية –وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية بقسم هندسة مساعد أستاذ / نرمين عبد الوهاب حسن البهنساوى    0د -2  

 جامعة المنوفية –مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية            عز الدين بدوى جاد الرب حمداند/  -2  

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 لدرجة الدكتوراه للمهندسة المذكورة.التسجيل  على ةيوصى مجلس القسم بالموافق     

 

=========================================================================== 
   -خامسا :موضوعات عامة:

قد  ابالقسم حيث أنه مساعد درجة مدرس في ابشأن تعيينه المعيدة بالقسم –ميرفت سعيد حامد عرفة /   ةبخصوص الطلب المقدم من المهندس  -7

 تحت عنوان : 5/2020/ 3بتاريخ  الماجستيرعلى درجة  تحصل
 

 ) الجدولة الزمنية في موزعات النقل غير المتزامن مع تحقيق سمات جودة الخدمة (
Scheduling ATM Switches with QoS Features  

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 افى مسلكه ةملتزم تكان احيث أنه ةالمذكور ةللمهندس بالقسم  مساعد يوصى مجلس القسم بالموافقة على طلب التعيين فى درجة مدرس

 بالقسم.  معيدبوظيفة  انهيمنذ تعي اوعمله

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

 

 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                                                                            أحمد مصطفى المحالويد/
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 2/7/2016الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 تحية طيبة وبعد ، 
 .14/6/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 10) على قرار مجلس القسم بجلسته رقمبناءا  

 ( 3) الموضوع 

م العام الرابع من الخطة الخمسية الثامنة 2020/2021خطة البعثات الموحدة لعام بشأن  بخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم 

 0التي سيتم اإلعالن عنها في الخطة الجديدةم وحرصا على المشاركة في الرأي في اختيار المجاالت البعثية 2017/2022

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 -:بالمجاالت البحثية التالية يوصى مجلس القسم
3- Intelligent Systems Engineering  
4- Water Resource Mining  

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                  

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                              
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 2/7/2016الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 

 السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 تحية طيبة وبعد ،
 ..14/6/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 10) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 4) الموضوع 

 الهندسة كليةب الحاسبات وعلوم هندسة قسمب -مدرس  –محمد أحمد عبد الحميد الرشيدي  /بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور   

 .بالقسم بشأن تسجيل أبحاث اإللكترونية

 -: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.

 
 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام

 

 القسم مجلس رئيس                                                  

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                                       
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلا سةدكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

 2/7/2016الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 

 السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 تحية طيبة وبعد ،
 .14/6/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 10) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 5) الموضوع 

 الهندسة كليةب الحاسبات وعلوم هندسة قسمالمدرس ب –محمد أحمد عبد الحميد الرشيدي  /بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور 

 .الحصول على مكافأة النشر بالقسم بشأن اإللكترونية

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 0النشر لألبحاث المذكورة طبقا للوائح المنظمة لذلك صرف مكافأةعلى  ةيوصى مجلس القسم بالموافق     

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام

 
 القسم مجلس رئيس                                                       

 جمال محروس عطية /د .أ                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد الأستاذ 



Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering 

     Computer Science & Eng. Dept. 

 

 
 امعــة المـنوفـيةــج

 كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس

 : املرفقات                        2020/  6/ 14التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..
 

  

 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلا سةدكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

 2/7/2016الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 تحية طيبة وبعد ، 
 .14/6/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 10) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 6) الموضوع 

 –مدرس مساعد بالقسم  –بخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم بشأن الموافقة على تسجيل المهندسة / مروه محمد على شرف الدين   

 الئحة حديثه والرسالة تحت عنوان : 2019بدرجة الدكتوراه  دورة يناير  ةلالمسج
 "نظام التحليالت المالية باستخدام التقنيات الذكية "

"Financial Analytics System Using Intelligent Techniques " 

 لجنة اإلشراف:   

 جامعة المنوفية –وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية أستاذ بقسم هندسة              عميرهأيمن السيد أحمد السيد أ.د/  -1  

 جامعة المنوفية –وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية بقسم هندسة مساعد أستاذ / نرمين عبد الوهاب حسن البهنساوى    0د -2  

 جامعة المنوفية –مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية            عز الدين بدوى جاد الرب حمداند/  -2  

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 لدرجة الدكتوراه للمهندسة المذكورة.تسجيل ال على ةيوصى مجلس القسم بالموافق     

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام

 
 القسم مجلس رئيس                                                       

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                                              

 

 

 

 

 

 عميد الكليةالأستاذ الدكتور / السيد 
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلا سةدكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

 2/7/2016الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 تحية طيبة وبعد ،
 .14/6/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 10) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 7) الموضوع 

قد  االمعيدة بالقسم بشأن تعيينها في درجة مدرس مساعد بالقسم حيث أنه –بخصوص الطلب المقدم من المهندسة /  ميرفت سعيد حامد عرفة 

 تحت عنوان : 5/2020/ 3على درجة الماجستير بتاريخ ت حصل
 

 غير المتزامن مع تحقيق سمات جودة الخدمة () الجدولة الزمنية في موزعات النقل 
Scheduling ATM Switches with QoS Features  

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 افى مسلكه ةملتزم تكان احيث أنهللمهندسة المذكورة  بالقسم  مساعد يوصى مجلس القسم بالموافقة على طلب التعيين فى درجة مدرس

 بالقسم. معيد بوظيفة  انهيمنذ تعي اوعمله

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام

 
 القسم مجلس رئيس                                                  

 

 جمال محروس عطية  /د .أ                                      

 

 

 

 

 

 


