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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 

 (8) رقم العادية بجلسته القسم مجلس محضر اجتماع

 م4/2020/ 21 الموافق األحد يوم والُمنعقدة
 

العاشرة  الســـاعة تمـــام في( 8) رقم العادية بجلسته القسم مجلس اجتمع12/4/2020 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 د/ نرمين عبد الوهاب حسن  أستاذ مساعد  

 5 د/ زياد محمد الصغير طه مدرس

 6 د/ محمد عبد الحميد الرشيدي مدرس

 7 د/ عز الدين بدوى جاد الرب مدرس

 8 أحمد الشحات شوماند/  ) مدرس ( أستاذ متفرغ

 :وقد اعتذر عن الحضور- 
    محمد قالشحمدي / أ.د  -2          المحالوي  أحمد مصطفى  د/   -1

 سونيا على عبد الحميد حشيشد/  -4              محمد عبده محمد بربار د/ -3

            نجالء عبد العظيم زهرانة/ السيد الجلسة سكرتاريةوتولى  

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

 ت الحاسبا وعلوم هندسة قسم مجلس أعضاء الحضور بالسادة سيادته ورحب والسالم الصالة عليه النبي

 -: اآلتي متضمنا   األعمالل جدو بطرح سيادته قام ثم
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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 8/3/2020 الموافقاألحد  يوم والُمنعقد السابق القسم مجلس محضرى عل التصديق

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

 -: العالقات الثقافيةثانيا :   
 بخصوص الخطاب الوارد من إدارة العالقات الثقافية إدارة المنح والبعثات وذلك بشأن مد فترة الدراسة للدارس /  -1

مدرس مساعد بالقسم وعضو البعثة الخارجية جامعة ساوتهامبتون بانجلترا للحصول على درجة  –هاني فتحي موسى عتلم 

م  والذي يلتمس فيه مد بقاءه بالخارج 21/1/2020الدكتوراه والذي يفيد بان الدارس قد ناقش رسالة الدكتوراه بنجاح فى 

م فى ضوء موافقة المشرف االجنبى على 21/1/2021م ) اليوم التالي لمنقاشه الرسالة ( حتى 22/1/2020اعتبارا من 

 0التدريب العلمي للدارس على رسالة الدكتوراه كما إن المكتب الثقافي يزكى طلب المد 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0طبقا للوائح والقوانين المنظمة صى مجلس القسم بالموافقة على المديو

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ىبخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن مد مدة الدراسة  بالمهندس / عبد هللا نبيل محمد مصطف -2

 0المدرس المساعد بالقسم لمدة ثالث أشهر الستيفاء متطلبات التخرج بدون نفقات من البعثات حيث أن المد يقع في نطاق العام الخامس –

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

0ويوصى المجلس بتحديد موعد لمناقشة الطالب م2019 ديسمبرالمد لمدة ثالث أشهر ابتداء من على بالموافقة  يوصى مجلس القسم  

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

 الحاسبات وعلوم هندسة قسمالمسجل لدرجة الدكتوراه ب –تامر طالل محمد عبد الهادي  /بخصوص الطلب المقدم من السيد المهندس  -3

 .بالقسم بشأن تسجيل أبحاث اإللكترونية الهندسة كليةب

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0على تسجيل االبحاثصى مجلس القسم بالموافقة يو

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 الهندسة كليةب الحاسبات وعلوم هندسة قسمب -معيد  – مصطفى عبد المجيد عتلم /بخصوص الطلب المقدم من السيد المهندس  -4

 .بالقسم بشأن تسجيل أبحاث اإللكترونية

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0على تسجيل االبحاثصى مجلس القسم بالموافقة يو
========================================================================= 

   -دراسات عليا : -:ثالثا
ميرفت / ةللمهندس الماجستيربخصوص الخطاب الوارد إلينا من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن منح درجة  -5

  عنوان الرسالة هو : – االمقدمة منه الماجستيربناء على التقارير الفردية والتقرير الجماعي  لرسالة  - المعيدة بالقسم –سعيد حامد عرفة 

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

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0 تخصص هندسة وعلوم الحاسبات  في العلوم الهندسية الماجستيردرجة  ةالمذكور ةالمهندسيوصى مجلس القسم بالموافقة على التوصية بمنح 
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والذي يفيد بأن  - تامر طالل محمد عبد الهاديالخطاب الوارد من السادة المشرفون على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس / بخصوص   - 6

 -الرسالة قد أعدت إعدادا  نهائيا  وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة . وعنوان الرسالة هو : 

 

 تحسين الصور المستقبلة من األقمار الصناعية بتقنية الدمج

Fusion based Enhancement of Satellite Images 

 

 -السادة اآلتى أسماؤهم :يقترح السادة المشرفون أن يكون المحكم الخارجى أحد 

 القاهرة – بمعهد بحوث االلكترونياتأستاذ                        محمد نور السيد أحمدأ.د/  -1
 المنصورةجامعة  -كلية الهندسة وعميد أستاذ                      محمد عبد العظيم محمدأ.د/  -2
 حلوانجامعة  -هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم أستاذ                         السيد مصطفى سعدد/ 0ا -3

 -ان يكون المحكم الداخلى : 

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةأستاذ بقسم               أيمن السيد أحمد السيد عميرهأ.د/  -1
 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةبقسم متفرغ أستاذ                 نوال أحمد الفيشاوى         أ.د/  -2
 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات                   أحمد مصطفى المحالوي / أ.د -3

 -: لجنة اإلشراف عن

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  هندسةأستاذ متفرغ بقسم       أ.د/ معوض إبراهيم دسوقي - -1

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةأستاذ بقسم       أ.د/ جمال محروس على عطية -2

 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 -القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى :يوصى مجلس     
 

 القاهرة – بمعهد بحوث االلكترونياتأستاذ                        محمد نور السيد أحمدأ.د/  -1
 المنوفيةجامعة  -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةأستاذ بقسم               أيمن السيد أحمد السيد عميرهأ.د/  -2
 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  هندسةأستاذ متفرغ بقسم       أ.د/ معوض إبراهيم دسوقي - -3

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةأستاذ بقسم       أ.د/ جمال محروس على عطية -4

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

   -: شئون تعليم:رابعا 

بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن تفعيل قرار مجلس الجامعة بشأن  -7

م حيث 1/3/2020الكلية بجلسته السابعة بتاريخ محو األمية وتعليم الكبار وقد تم عرض الموضوع على مجلس 

 أوصى المجلس بالموافقة ومخاطبة األقسام العلمية إلبداء الرأي
 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 
 0بضرورة تحديد آلية واضحة لكيفية التنفيذ يوصى مجلس القسم

============================================================================ 
 موضوعات عامه : -:رابعا

ان جاهل األستاذ يف/ س0ى بشأن الموافقة على إضافة دبخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور / نوال أحمد الفيشاو -8    

المملكة المتحدة إلى لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة  –جامعة مانشستر الحضرية  –المساعد قسم الحوسبة والرياضيات
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مدرس مساعد بالقسم نظرا لترشحه لبعثة إشراف مشتركة الى المملكة المتحدة بعثة نيوتن  –بالطالب / احمد سامي عبد العزيز مرسى 

  -: م تحت عنوان 2019/2020مشرفة ضمن خطة البعثات للعام 

نظام مراقبة جودة الهواء المبنى على حوسبة الحافة""منهجيات علم البيانات ل  

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

 -وكانت لجنة االشراف:
 كلية الهندسة اإللكترونية  –أ.د/ نوال أحمد الفيشاوى                   أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -1

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات            مروة أحمد الشحات شومان /0د -2

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -رمضان محمد عبد العظيم جاد الحق         مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  /0د -3

 -لتصبح:
 كلية الهندسة اإللكترونية  –أ.د/ نوال أحمد الفيشاوى                   أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -1

 المملكة المتحدة –جامعة مانشستر الحضرية  –ان جاهل                            أستاذ مساعد قسم الحوسبة والرياضياتيف/ س0د -2

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات            مروة أحمد الشحات شومان /0د -3

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -رمضان محمد عبد العظيم جاد الحق         مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  /0د -4
 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0اإلشراف على الطالبلجنة  إلىالمشرف االجنبى  إضافةبالموافقة على  يوصى مجلس القسم
========================================================================== 

 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/    



Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering 

     Computer Science & Eng. Dept. 

 

 
 امعــة المـنوفـيةــج

 اإللكـترونيــــةكليـــة الهـندســة 
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس

 : املرفقات                        2020/  4/ 12التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..
 

  

 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 

 السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 تحية طيبة وبعد ، 
 .12/4/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 8) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 1) الموضوع 

مدرس مساعد  –هاني فتحي موسى عتلم بشأن مد فترة الدراسة للدارس / بخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم      

بالقسم وعضو البعثة الخارجية جامعة ساوتهامبتون بانجلترا للحصول على درجة الدكتوراه والذي يفيد بان الدارس قد ناقش 

م )اليوم التالي 22/1/2020بالخارج اعتبارا من م  والذي يلتمس فيه مد بقاءه 21/1/2020رسالة الدكتوراه بنجاح فى 

م فى ضوء موافقة المشرف االجنبى على التدريب العلمي للدارس على رسالة الدكتوراه 21/1/2021( حتى لمنقاشه الرسالة

 0كما إن المكتب الثقافي يزكى طلب المد 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0والقوانين المنظمةطبقا للوائح  يوصى مجلس القسم بالموافقة على المد

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                  

 

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

 تحية طيبة وبعد ،
 .12/4/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 8) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 2) الموضوع 

المدرس المساعد بالقسم لمدة ثالث  –بشأن مد مدة الدراسة  بالمهندس / عبد هللا نبيل محمد مصطفى بخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم   

 0أشهر الستيفاء متطلبات التخرج بدون نفقات من البعثات حيث أن المد يقع في نطاق العام الخامس

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

0ويوصى المجلس بتحديد موعد لمناقشة الطالب م2019 ديسمبرثالث أشهر ابتداء من  على المد لمدةبالموافقة  يوصى مجلس القسم  

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                  

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                                       
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 امعــة المـنوفـيةــج

 اإللكـترونيــــةكليـــة الهـندســة 
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس

 : املرفقات                        2020/  4/ 12التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..
 

  

 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 

 الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد 

 تحية طيبة وبعد ،
 .12/4/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 8) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 3) الموضوع 

 كليةب الحاسبات وعلوم هندسة قسمالمسجل لدرجة الدكتوراه ب –تامر طالل محمد عبد الهادي  /بخصوص الطلب المقدم من السيد المهندس 

 .بالقسم بشأن تسجيل أبحاث اإللكترونية الهندسة

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0على تسجيل االبحاثصى مجلس القسم بالموافقة يو

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                       

 جمال محروس عطية /د .أ                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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 امعــة المـنوفـيةــج

 اإللكـترونيــــةكليـــة الهـندســة 
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس

 : املرفقات                        2020/  4/ 12التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..
 

  

 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 

 تحية طيبة وبعد ،
 .12/4/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 8) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 4) الموضوع 

 الهندسة كليةب الحاسبات وعلوم هندسة قسمب -معيد  –مصطفى عبد المجيد عتلم  /بخصوص الطلب المقدم من السيد المهندس   

 .بالقسم بشأن تسجيل أبحاث اإللكترونية

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0على تسجيل االبحاثصى مجلس القسم بالموافقة يو

 

 التحية واالحتراموتفضلوا سيادتكم بقبول وافر  

 
 القسم مجلس رئيس                                                  

 

 جمال محروس عطية  /د .أ                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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 امعــة المـنوفـيةــج

 اإللكـترونيــــةكليـــة الهـندســة 
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس

 : املرفقات                        2020/  4/ 12التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..
 

  

 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 

 تحية طيبة وبعد ،
 .12/4/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 8) بجلسته رقمبناءا  على قرار مجلس القسم 

  (5) الموضوع 

بناء على التقارير  - المعيدة بالقسم –رفت سعيد حامد عرفة من منح درجة الماجستير للمهندسة/ بشأبخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم      

  عنوان الرسالة هو : – االمقدمة منه الماجستيرالفردية والتقرير الجماعي  لرسالة 

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

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0 الماجستير في العلوم الهندسية تخصص هندسة وعلوم الحاسبات درجة المهندسة المذكورة يوصى مجلس القسم بالموافقة على التوصية بمنح 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                     

 

 جمال محروس عطية  /دأ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 والبحوثالأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا 
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 امعــة المـنوفـيةــج

 اإللكـترونيــــةكليـــة الهـندســة 
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس

 : املرفقات                        2020/  4/ 12التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..
 

  

 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 

 تحية طيبة وبعد ،
 .12/4/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 8) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

  (6) الموضوع 

والذي يفيد بأن الرسالة  - تامر طالل محمد عبد الهاديالخطاب الوارد من السادة المشرفون على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس / بخصوص      

 -قد أعدت إعدادا  نهائيا  وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة . وعنوان الرسالة هو : 

 

 تحسين الصور المستقبلة من األقمار الصناعية بتقنية الدمج

Fusion based Enhancement of Satellite Images 

 

 -السادة اآلتى أسماؤهم :يقترح السادة المشرفون أن يكون المحكم الخارجى أحد 

 القاهرة –أ.د/ محمد نور السيد أحمد                       أستاذ بمعهد بحوث االلكترونيات  -1
 جامعة المنصورة -أ.د/ محمد عبد العظيم محمد                     أستاذ وعميد كلية الهندسة  -2
 حلوانجامعة  -هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم أستاذ                         السيد مصطفى سعدد/ 0ا -3

 -ان يكون المحكم الداخلى : 

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةأ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره              أستاذ بقسم  -1
 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةمتفرغ بقسم أ.د/ نوال أحمد الفيشاوى                         أستاذ  -2
 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات                   أحمد مصطفى المحالوي / أ.د -3

 -: لجنة اإلشراف عن

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  هندسةأستاذ متفرغ بقسم       أ.د/ معوض إبراهيم دسوقي - -1

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةأستاذ بقسم       أ.د/ جمال محروس على عطية -2

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 -القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى :يوصى مجلس     
 

 القاهرة –أ.د/ محمد نور السيد أحمد                       أستاذ بمعهد بحوث االلكترونيات  -1
 لمنوفيةجامعة ا -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةأ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره              أستاذ بقسم  -2
 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  هندسةأستاذ متفرغ بقسم       أ.د/ معوض إبراهيم دسوقي - -3

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةأستاذ بقسم       أ.د/ جمال محروس على عطية -4

 سيادتكم بقبول وافر التحية واالحتراموتفضلوا  
 القسم مجلس رئيس                                                     

 جمال محروس عطية  /دأ.
  لشئون التعليم والطلابوكيل الكلية السيد الأستاذ الدكتور /     
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 امعــة المـنوفـيةــج

 اإللكـترونيــــةكليـــة الهـندســة 
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس

 : املرفقات                        2020/  4/ 12التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..
 

  

 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 

 
 تحية طيبة وبعد ،

 
 .12/4/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 8) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 (7)الموضوع 

 

بشأن تفعيل قرار مجلس الجامعة بشأن محو األمية وتعليم الكبار وقد تم بخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم    

م حيث أوصى المجلس بالموافقة ومخاطبة 1/3/2020عرض الموضوع على مجلس الكلية بجلسته السابعة بتاريخ 

 إلبداء الرأياألقسام العلمية 
 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 

 0يوصى مجلس القسم بضرورة تحديد آلية واضحة لكيفية التنفيذ
 

 موتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترا

                 

 القسم مجلس رئيس                                                                

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                                        

 

 

 

 

 

 

 الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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 امعــة المـنوفـيةــج

 اإللكـترونيــــةكليـــة الهـندســة 
 ندسة وعلوم الحاسباتــم هــقس

 : املرفقات                        2020/  4/ 12التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..
 

  

 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 

 تحية طيبة وبعد ،
 .12/4/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 8) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

  (8) الموضوع 

ان جاهل األستاذ المساعد يف/ س0ى بشأن الموافقة على إضافة دالمقدم من السيد األستاذ الدكتور / نوال أحمد الفيشاو بخصوص الطلب     

المملكة المتحدة إلى لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب /  –جامعة مانشستر الحضرية  –قسم الحوسبة والرياضيات

المملكة المتحدة بعثة نيوتن مشرفة ضمن  إلىدرس مساعد بالقسم نظرا لترشحه لبعثة إشراف مشتركة م –احمد سامي عبد العزيز مرسى 

  -: م تحت عنوان 2019/2020خطة البعثات للعام 

 "منهجيات علم البيانات لنظام مراقبة جودة الهواء المبنى على حوسبة الحافة"

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

 -وكانت لجنة االشراف:
 كلية الهندسة اإللكترونية  –أ.د/ نوال أحمد الفيشاوى                   أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -1

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات            مروة أحمد الشحات شومان /0د -2

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -رمضان محمد عبد العظيم جاد الحق         مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  /0د -3

 -لتصبح:
 كلية الهندسة اإللكترونية  –أ.د/ نوال أحمد الفيشاوى                   أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -1

 المملكة المتحدة –جامعة مانشستر الحضرية  –ان جاهل                            أستاذ مساعد قسم الحوسبة والرياضياتيف/ س0د -2

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات            مروة أحمد الشحات شومان /0د -3

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -رمضان محمد عبد العظيم جاد الحق         مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  /0د -4
 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0بالموافقة على إضافة المشرف االجنبى إلى لجنة اإلشراف على الطالب يوصى مجلس القسم

 
 وافر التحية واالحتراموتفضلوا سيادتكم بقبول  

 القسم مجلس رئيس                                                     

 

 جمال محروس عطية  /دأ.


