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

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

 (9) رقم العادية بجلسته القسم مجلس محضر اجتماع

 م5/2020/ 10 الموافق األحد يوم والُمنعقدة
 

العاشرة  الســـاعة تمـــام في( 9) رقم العادية بجلسته القسم مجلس اجتمع10/5/2020 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/ محمد عبد الحميد الرشيدي مدرس

 9 عز الدين بدوى جاد الربد/  مدرس

 10 أحمد الشحات شوماند/  ) مدرس ( أستاذ متفرغ

 :وقد اعتذر عن الحضور- 
 سونيا على عبد الحميد حشيشد/  -1

 والسالم الصالة 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

  القسم بتهنئة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع  مجلس رئيس جمال محروس عطية /د0ا السيدوتقدم

 0العاملين بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بحلول شهر رمضان الكريم

 رئيس مجلس القسم والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالقسم  جمال محروس عطية تقدم السيد أ.د/و

 عين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وخالص الصبر والسلوان ألسرتهاود حمدي محمد قالشلسيد أ.د/ لوفاة ابخالص العزاء 

رئيس مجلس القسم والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالقسم  جمال محروس عطية كما تقدم السيد أ.د/

عين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وخالص الصبر ا/ أحمد مصطفى شحاتة لوفاة والده ود0بخالص العزاء للسيد د

 والسلوان ألسرته كما تقدم .

 -: اآلتي متضمنا   األعمالل جدو بطرح سيادته قام ثم

    نجالء عبد العظيم زهرانة/ السيد الجلسة سكرتاريةوتولى 
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 -:المصادقاتاوال 

 م 12/4/2020 الموافقاألحد  يوم والُمنعقد السابق القسم مجلس محضرى عل التصديق

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

بشأن الـموافقة على تجـديد األجازة  -مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من الدكتور/ أسامة عبد العظيم محمد بهجت الشقنقيرى  -1

 الخاصة به للعام )السادس(  للعمل بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0بالتفويضيوصى مجلس القسم بالموافقة 

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

بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن تفعيل مقترحات التعاون مع جامعة االستشراق بدولة  -2

 0المصريةاوزباكستان  والجامعات 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 :-يوصى مجلس القسم بالمقترحات التالية 

  0لتبادل الخبرات العلمية الزيارات العلمية بين البلدينتبادل 

 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه. 

  المنح الدراسية والتدريبيةتبادل. 

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

داليا / للمهندسة الدكتوراهبخصوص الخطاب الوارد إلينا من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن منح درجة  -3
  عنوان الرسالة هو : –بناء على التقارير الفردية والتقرير الجماعي  لرسالة الدكتوراه المقدمة منها  - محمد عطا هللا

 " استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات للتنبؤ بنتيجة زرع الكلى" 

 "Using Data Mining Techniques to Predict Kidney Transplantation Outcome" 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

   0تخصص هندسة وعلوم الحاسبات في العلوم الهندسية الدكتوراهدرجة  ةالمذكور ةالمهندسيوصى مجلس القسم بالموافقة على التوصية بمنح 

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

بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور / نوال أحمد الفيشاوى بشأن الموافقة على فتح قناة علمية مشتركه بين قسم هندسة وعلوم  - 4 

له المملكة المتحدة ممث –جامعة مانشستر الحضرية  –وبين قسم الحوسبة والرياضيات –جامعة المنوفية  –الحاسبات بكلية الهندسة اإللكترونية 

المملكة المتحدة كمشرف أجنبي على رسالة  –جامعة مانشستر الحضرية  –/ سيفان جاهل األستاذ المساعد قسم الحوسبة والرياضيات0في د

المرشح لبعثة إشراف مشترك إلى المملكة المتحدة بعثة  –مدرس مساعد بالقسم  –الدكتوراه الخاصة بالمهندس / احمد سامي عبد العزيز مرسى 

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

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

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

  -المشرفون :

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

 المملكة المتحدة –جامعة مانشستر الحضرية  –/ سيفان جاهل                            أستاذ مساعد قسم الحوسبة والرياضيات0د -2

 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات            مروة أحمد الشحات شومان /0د -3
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 جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -رمضان محمد عبد العظيم جاد الحق         مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  /0د -4

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0فتح القناة العلمية المشتركةيوصى مجلس القسم بالموافقة على 

============================================================================= 
   -سادسا :ما يستجد من اعمال:

بشأن منحها أجازة رعاية طفل ابتداء من  –مدرس مساعد بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من المهندسة / أماني عبد الحميد قندبل  -5

 0لمدة عام  12/5/2020

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0لمدة عام  12/5/2020منحها أجازة رعاية طفل ابتداء من يوصى مجلس القسم بالموافقة على 

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

الهندسة  كليةمن قسم هندسة وعلوم الحاسبات  هبشأن نقل –مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من الدكتور / مختار أحمد على  -6

جامعة مدينة السادات على درجة مالية شاغرة وذلك ألسباب  –جامعة المنوفية الى كلية الحاسبات والذكاء االصطناعى  -اإللكترونية

 0خاصة

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0بالموافقة على طلب النقل بدون الدرجة الماليةيوصى مجلس القسم 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بشأن الـموافقة على تجـديد األجازة الخاصة به للعام  -أستاذ بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من الدكتور/ محمد أمون أحمد شرابي  -7

 لمملكة العربية السعودية.)العاشر(  للعمل با

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 تجـديد األجازة الخاصة به للعام )العاشر(  للعمل بالمملكة العربية السعودية. يوصى مجلس القسم بالموافقة

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

بشأن  -أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  –بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ السيد محمود الربيعي  -8

 من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / إيمان أحمد محمود دنيا هرفع اسم

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير السيد األستاذ الدكتور/ السيد محمود الربيعي على رفع اسم  يوصى مجلس القسم بالموافقة

 0محمود دنياالخاصة بالطالبة / إيمان أحمد 

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

للعام  بخصوص اعتماد النقاط البحثية المقدمة من السادة أعضاء التدريس القائمين  بتدريس مقررات الفصل الدراسي الثاني للطالب -9

 م2019/2020 الجامعي

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

النقاط البحثية المقدمة من السادة أعضاء التدريس القائمين  بتدريس مقررات الفصل الدراسي الثاني  يوصى مجلس القسم باعتماد -1

 م2019/2020للعام الجامعي  للطالب

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

 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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 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد الأستاذ الدكتور / 

 تحية طيبة وبعد ، 
 .10/5/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 9) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 2) الموضوع 

 0بشأن تفعيل مقترحات التعاون مع جامعة االستشراق بدولة اوزباكستان  والجامعات المصرية بخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم   

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 :-يوصى مجلس القسم بالمقترحات التالية 

  0لتبادل الخبرات العلمية الزيارات العلمية بين البلدينتبادل 

 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه. 

  المنح الدراسية والتدريبيةتبادل. 

 
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                  

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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 تحية طيبة وبعد ،
 .10/5/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 9) رقمبناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته 

 ( 3) الموضوع 

بناء على التقارير الفردية والتقرير  - للمهندسة/ داليا محمد عطا هللا الدكتوراهبشأن منح درجة بخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم   

  عنوان الرسالة هو : –الجماعي  لرسالة الدكتوراه المقدمة منها 

 التنقيب عن البيانات للتنبؤ بنتيجة زرع الكلى "" استخدام تقنيات 

 "Using Data Mining Techniques to Predict Kidney Transplantation Outcome" 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

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

   0الحاسبات

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                  

 

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

 تحية طيبة وبعد ،
 .10/5/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 9) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 4) الموضوع 

بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور / نوال أحمد الفيشاوى بشأن الموافقة على فتح قناة علمية مشتركه بين قسم هندسة وعلوم       

المملكة المتحدة ممثله  –جامعة مانشستر الحضرية  –وبين قسم الحوسبة والرياضيات –جامعة المنوفية  –الحاسبات بكلية الهندسة اإللكترونية 

المملكة المتحدة كمشرف أجنبي على رسالة  –جامعة مانشستر الحضرية  –/ سيفان جاهل األستاذ المساعد قسم الحوسبة والرياضيات0في د

المتحدة بعثة المرشح لبعثة إشراف مشترك إلى المملكة  –مدرس مساعد بالقسم  –الدكتوراه الخاصة بالمهندس / احمد سامي عبد العزيز مرسى 

  -: م تحت عنوان 2019/2020نيوتن مشرفة ضمن خطة 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" 

  -المشرفون :

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

 المملكة المتحدة –جامعة مانشستر الحضرية  –/ سيفان جاهل                            أستاذ مساعد قسم الحوسبة والرياضيات0د -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 فتح القناة العلمية المشتركةيوصى مجلس القسم 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام 
 

 القسم مجلس رئيس                                                       

 جمال محروس عطية /د .أ                                       

 

 

 

 

 

 

 الكليةعميد الأستاذ الدكتور / السيد 
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 2/7/2016حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في الكلية 

 تحية طيبة وبعد ،
 .10/5/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 9) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 5) الموضوع 

بشأن منحها أجازة رعاية طفل ابتداء من  –مدرس مساعد بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من المهندسة / أماني عبد الحميد قندبل   

 0لمدة عام  12/5/2020

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 لمدة عام 12/5/2020منحها أجازة رعاية طفل ابتداء من يوصى مجلس القسم بالموافقة على 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام

 
 القسم مجلس رئيس                                                  

 

 جمال محروس عطية  /د .أ                                      
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 عميد الكليةالأستاذ الدكتور / 

 تحية طيبة وبعد ،
 

 .10/5/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 9) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

  (6) الموضوع 

الهندسة  كليةمن قسم هندسة وعلوم الحاسبات  هبشأن نقل –مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من الدكتور / مختار أحمد على     

 0جامعة مدينة السادات على درجة مالية شاغرة وذلك ألسباب خاصة –جامعة المنوفية الى كلية الحاسبات والذكاء االصطناعى  -اإللكترونية

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0النقل بدون الدرجة المالية يوصى مجلس القسم بالموافقة على طلب
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                     

 

 جمال محروس عطي  /دأ.
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  عميد الكليةالأستاذ الدكتور / 
 تحية طيبة وبعد ،

 
 .10/5/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 9) بجلسته رقمبناءا  على قرار مجلس القسم 

  (7) الموضوع 

بشأن الـموافقة على تجـديد األجازة الخاصة به للعام  -أستاذ بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من الدكتور/ محمد أمون أحمد شرابي      

 )العاشر(  للعمل بالمملكة العربية السعودية.

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 يوصى مجلس القسم بالموافقة تجـديد األجازة الخاصة به للعام )العاشر(  للعمل بالمملكة العربية السعودية.

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 القسم مجلس رئيس                                                     

 جمال محروس عطية  /دأ.
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 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد الأستاذ الدكتور /     
 تحية طيبة وبعد ،

 
 .10/5/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 5) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 (8)الموضوع 

 
 -أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  –بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ السيد محمود الربيعي    

 من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / إيمان أحمد محمود دنيا هبشأن رفع اسم

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة يوصى مجلس القسم بالموافقة على رفع اسم السيد األستاذ الدكتور/ السيد محمود الربيعي 

 0بالطالبة / إيمان أحمد محمود دنيا

 موتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترا

                 

 القسم مجلس رئيس                                                                

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                                        

 

 

 

 

 

 


