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

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

 (11) رقم العادية بجلسته القسم مجلس اجتماع محضر

 م12/7/2020 الموافق األحد يوم والُمنعقدة
 

العاشرة  الســـاعة تمـــام في( 11) رقم العادية بجلسته القسم مجلس اجتمع12/7/2020 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 إلسة ادكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

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

 -:المصادقاتاوال 

 م 14/6/2020 الموافقاألحد  يوم والُمنعقد السابق القسم مجلس محضرى عل التصديق

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

بشأن الـموافقة على قطع األجازة الممنوحة لها  -مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من الدكتور/ سحر رجب الفزاز  -1

 0بالمملكة العربية السعودية هام لمرافقة زوج2/9/2019( بتاريخ 2358بقرار السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم )

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

بشأن الـموافقة على تغير مسمى  -مدرس مساعد بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من المهندسة/ أماني عبد الحميد قنديل  -2
بقضاء األجازة  عاية طفل بدوله كندا مع السماح لهامرافق زوج بالواليات المتحدة األميركية إلى أجازة رمن أجازة األجازة 

 0بدولة كندا

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

========================================================================= 
 -: العالقات الثقافية: ثالثا  

بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن بروتوكول التعاون المقترح إبرامه بين كل  -3
برج من جامعة المنوفية )كلية الهندسة االلكترونية بمنوف( والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ) كلية الهندسة( 

 0د/ رئيس الجامعة0العرب والتي أوصى مجلس الكلية بالموافقة عليه ورفعه إلى السيد ا

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0أحيط المجلس علما
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

البرامج المتميزة الدولية والتي يمكن  بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن -4

 0برنامج اإلبتعاث الداخلي الترشيح عليها فى 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0أحيط المجلس علما
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 هندسة قسمالمسجل لدرجة الماجستبر ب –معيد بالقسم  –أحمد صالح محمد القوصى  /بخصوص الطلب المقدم من السيد المهندس  -5

 .بالقسم بشأن تسجيل أبحاث اإللكترونية الهندسة كليةب الحاسبات وعلوم

 -: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.

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

 هندسة قسمالمسجلة لدرجة الماجستبر ب –معيدة بالقسم  –عال حافظ عبد الجواد يونس  /بخصوص الطلب المقدم من المهندسة  -6

 .بالقسم بشأن تسجيل أبحاث اإللكترونية الهندسة كليةب الحاسبات وعلوم
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلسة ادكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

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

 -: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

بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على تسجيل المهندس / حسين  -7

 للتسجيل بدرجة الماجستير والرسالة تحت عنوان :( الئحة حديثه  2019دورة يناير ) –على إبراهيم محمد 
 "اعتماد تقنية سلسلة الكتل لتحسين قدرات تصوير سرب األقمار االصطناعية "

"Adopting Blockchain Technology for Enhancing Satellite Swarm Imaging Capability " 

 لجنة اإلشراف:   

 جامعة المنوفية –وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية بقسم هندسة متفرغ أستاذ            نوال أحمد الفيشاوى       أ.د/  -1  

 جامعة المنوفية –مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية            مروة أحمد شومان           د/  -2  

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 .الماجستير للمهندس المذكورلدرجة التسجيل  على ةيوصى مجلس القسم بالموافق     

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

في ظل جائحة كرونا بشأن اتخاذ التدابير الالزمة بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  -8

وحرصا منا على مصلحة الطالب في هذه الظروف الصعبة وكيفية التواصل مع الطالب أثناء الدراسة في الفصل الدراسي األول 

 0م وكذلك مقترح لعمل جزء من االمتحان ألكترونى2020/2012عن العام الجامعي 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
التعامل مع الطالب الكترونيا لعقد المحاضرات وتنفيذ  هبإعداد نظام الكتروني متكامل يمكن من خالل يوصى مجلس القسم 

 0االمتحانات الكترونيا

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

للجنة العلمية الدائمة  العلمييشأن رفع إنتاجه مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم د/ محمد أحمد عبد الحميد الرشيدي   -9

     0مساعد إلى درجة أستاذ للترقي

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 0نطاق تخصصات القسم األبحاث المقدمة فى المقدمة من سيادته وتقع أحيط المجلس علما باألبحاث

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

المقدم السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم بشأن إعداد برنامج مميز بالمصروفات لمرحلة بخصوص الخطاب  -10

 -يكون البرنامج الدراسي تحت إسم : أنالبكالوريوس تحت إشراف قسم هندسة وعلوم الحاسبات على 

 هندسة النظم الذكية

                                                  Intelligent Systems Engineering 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 الالئحة الداخلية لبرنامج هندسة النظم الذكية إعداد على ةيوصى مجلس القسم بالموافق

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

   -:ما يستجد من اعمال: سادسا
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 2/7/2016الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 منحة أجازة بشأن الـموافقة على  -مدرس بالقسم  – محمد عبد العزيز عبد هللا عبد العزيزبخصوص الطلب المقدم من الدكتور/   -11

 0ثالث( عام )لمرافقة الزوجة لمدة 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0الثالث( تجـديد األجازة الخاصة به للعام )على يوصى مجلس القسم بالموافقة 

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

 

 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 

 الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد الأستاذ الدكتور / وكيل 

 تحية طيبة وبعد ، 
 .12/7/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 11) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 5) الموضوع 

 وعلوم هندسة قسمالمسجل لدرجة الماجستبر ب –معيد بالقسم  –أحمد صالح محمد القوصى  /بخصوص الطلب المقدم من السيد المهندس     

 .بالقسم بشأن تسجيل أبحاث اإللكترونية الهندسة كليةب الحاسبات

 -: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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 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 ، 
 .12/7/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 11) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 6) الموضوع 

 وعلوم هندسة قسمالمسجلة لدرجة الماجستبر ب –معيدة بالقسم  –عال حافظ عبد الجواد يونس  /بخصوص الطلب المقدم من المهندسة      

 .بالقسم بشأن تسجيل أبحاث اإللكترونية الهندسة كليةب الحاسبات

 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

على تسجيل األبحاث الخاصة به والتي تقع في مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم  ةبالموافقيوصى مجلس القسم      
 بأن 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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 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 ، 
 .12/7/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 11) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 7) الموضوع 

بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على تسجيل المهندس / حسين على   

 الئحة حديثه ( للتسجيل بدرجة الماجستير والرسالة تحت عنوان : 2019)دورة يناير  –إبراهيم محمد 
 "اعتماد تقنية سلسلة الكتل لتحسين قدرات تصوير سرب األقمار االصطناعية "

"Adopting Blockchain Technology for Enhancing Satellite Swarm Imaging Capability " 

 لجنة اإلشراف:   

 جامعة المنوفية –وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية بقسم هندسة متفرغ أستاذ            نوال أحمد الفيشاوى       أ.د/  -1  

 جامعة المنوفية –مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية            مروة أحمد شومان           د/  -2  

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 الماجستير للمهندس المذكور.التسجيل لدرجة  على ةيوصى مجلس القسم بالموافق     

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام

 
 القسم مجلس رئيس                                                       

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                                              
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 الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد الأستاذ 

 تحية طيبة وبعد ، 
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 ( 8) الموضوع 

الطالب في هذه اتخاذ التدابير الالزمة في ظل جائحة كرونا وحرصا منا على مصلحة  بخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم بشأن     

م وكذلك مقترح 2020/2012الظروف الصعبة وكيفية التواصل مع الطالب أثناء الدراسة في الفصل الدراسي األول عن العام الجامعي 

 0لعمل جزء من االمتحان ألكترونى

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
بإعداد نظام الكتروني متكامل يمكن من خالل التعامل مع الطالب الكترونيا لعقد المحاضرات وتنفيذ  يوصى مجلس القسم

 0االمتحانات الكترونيا

 
 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام

 
 القسم مجلس رئيس                                                  
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 عميد الكليةالأستاذ الدكتور / السيد 

 تحية طيبة وبعد ،
 .12/7/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 11) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 10) الموضوع 

رئيس مجلس القسم بشأن إعداد برنامج مميز بالمصروفات لمرحلة البكالوريوس  بخصوص الخطاب المقدم السيد األستاذ الدكتور/     

 -تحت إشراف قسم هندسة وعلوم الحاسبات على أن يكون البرنامج الدراسي تحت إسم :

 هندسة النظم الذكية

                                                  Intelligent Systems Engineering 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 إعداد الالئحة الداخلية لبرنامج هندسة النظم الذكية على ةيوصى مجلس القسم بالموافق

 

 
 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
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 عميد الكليةالأستاذ الدكتور / السيد 
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 ( 11) الموضوع 

بشأن الـموافقة على منحة أجازة  لمرافقة  -مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من الدكتور/ محمد عبد العزيز عبد هللا عبد العزيز      

 0الزوجة لمدة عام )ثالث( 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0الثالث( يوصى مجلس القسم بالموافقة تجـديد األجازة الخاصة به للعام )

 
 سيادتكم بقبول وافر التحية واالحتراموتفضلوا  
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