Menoufia University
Faculty of Electronic Engineering

جــامعــة المـنوفـية
كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
قســم هــندسة وعلوم الحاسبات

الرقم.. :هـ ح

Computer Science & Eng. Dept.

املرفقات :

التاريخ2020 / 8 /18:

محضر اجتماع مجلس القسم بجلسته العادية رقم ()12
وال ُمنعقدة يوم الثالثاء الموافق 2020/8/18م
إنه في يــــوم األحد الموافق 2020/8/18اجتمع مجلس القسم بجلسته العادية رقم ( )12في تمـــام الســـاعة العاشرة
والنصف صباحا وتــولى الجلسة رئيس المجلس السيد األستـاذ الدكتـــور /جمال محروس عطية وحضور السادة
األعضاء اآلتي أسماؤهم:
الوظيفة
االســـــــــــــــم
م
أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره
أستاذ
1
2

أ.د /نوال أحمد الفيشاوى

أستاذ متفرغ

3

أ.د /نبيل عبد الواحد إسماعيل

أستاذ متفرغ

4

د /أحمد مصطفى المحالوي

أستاذ مساعد

5

د /نرمين عبد الوهاب حسن

أستاذ مساعد

6

د /محمد عبده محمد بربار

أستاذ مساعد

7

د /زياد محمد الصغير طه

مدرس

8

د /محمد عبد الحميد الرشيدي

مدرس

9

د /عز الدين بدوى جاد الرب

مدرس

 10د /أحمد الشحات شومان

أستاذ متفرغ ( مدرس )

وقد تغيب عن الحضور-:
 د /سونيا على عبد الحميد حشيش
وتولى سكرتارية الجلسة السيدة /نجالء عبد العظيم زهران
بدأ السيد األستاذ الدكتور /رئيس المجلس االجتماع بذكر(بسم هللا الرحمن الرحيم)والصالة علي النبي عليه الصالة
والسالم ورحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات
ثم قام سيادته بطرح جدول األعمال متضمنا اآلتي:-
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اوال المصادقات-:
التصديق على محضر مجلس القسم السابق وال ُمنعقد يوم األحد الموافق  2020/7/12م
=========================================================================
ثانيا -:دراسات عليا -:
 -1بخصوص الخطاب الوارد من السادة المشرفون على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس  /أحمد صالح محمد القوصى -معيد
بالقسم  -والذي يفيد بأن الرسالة قد أعدت إعدادا نهائيا وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة  .وعنوان الرسالة هو - :
" نهج فعال لتوزيع المفتاح في شبكات االستشعار الالسلكية"
"”An Efficient Key Distribution Approach in Wireless Sensor Networks
يقترح السادة المشرفون أن يكون المحكم الخارجى أحد السادة اآلتى أسماؤهم -:
 -1أ.د /حاتم محمد سيد أحمد
 -2أ.د /هالة حلمي محمد زيدان
 -3أ.د /أحمد محمد الجرحى

أستاذ ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات  -جامعة المنوفية
أستاذ وعميد كلية الحاسبات والمعلومات  -جامعة بنها
أستاذ وعميد كلية الهندسة  -جامعة حلوان

ان يكون المحكم الداخلى - :
 -1د/0نرمين عبد الوهاب حسن
 -2د /0أحمد مصطفى المحالوي
 -3د /0محمد عبده بربار

أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية
أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية
أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

عن لجنة اإلشراف -:
 -1أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى -:
 -1أ.د /حاتم محمد سيد أحمد
 -2أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره
 -3د/0نرمين عبد الوهاب حسن

أستاذ ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات  -جامعة المنوفية ( محكم خارجي)
أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية ( لجنة إشراف)
أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية ( محكم داخلى)

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ -3بخصوص الخطاب الوارد من السادة المشرفون على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس /مصطفى سامي عبد المجيد عتلم -معيد
بالقسم  -والذي يفيد بأن الرسالة قد أعدت إعدادا نهائيا وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة  .وعنوان الرسالة هو - :
" تحسين تقنيات الكشف عن السرطان باالعتماد على تعلم اآلله "
" Improving Cancer Detection Techniques Based on Machine Learning
يقترح السادة المشرفون أن يكون المحكم الخارجى أحد السادة اآلتى أسماؤهم -:
 -1أ.د /أميرة يسن محمد هيكل
 -2أ.د /أيمن محمد وهبه
 -3أ.د /إبراهيم إسماعيل إبراهيم

أستاذ بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم – كلية الهندسة  -جامعة المنصورة
أستاذ بقسم هندسة الحاسبات والنظم  -كلية الهندسة  -جامعة عين شمس
أستاذ متفرغ بقسم حاسبات  -كلية الهندسة  -جامعة حلوان

ان يكون المحكم الداخلى - :

 -1ا0د/جمال محروس على عطيه

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

 -2أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره
 -3د /0أحمد مصطفى المحالوي

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية
أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية
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عن لجنة اإلشراف -:

 -1أ.د /نوال أحمد الفيشاوى

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية

الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى -:
 -1أ.د /أميرة يسن محمد هيكل

أستاذ بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم – كلية الهندسة  -جامعة المنصورة( محكم خارجي)
المنوفية( محكم داخلي)

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة
 -2ا0د/جمال محروس على عطيه
 -3أ.د /نوال أحمد الفيشاوى أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -بكلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية ( أشراف)

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

-4بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن منح درجة الماجستير للمهندسة  /شيماء محمد
محمود أبو خضره  -بناء على التقارير الفردية والتقرير الجماعي لرسالة الماجستير المقدمة منها – عنوان الرسالة هو - :
التكوين المادي األمثل لمعالجات التشفير فى المنحنيات البيضاوىه للكروت الذكية
"Optimal Hardware ECCP Implementation for Smart Devices
الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على التوصية بمنح المهندسة المذكورة درجة الماجستير في العلوم الهندسية تخصص هندسة وعلوم
الحاسبات0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -5بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إيقاف تسجيل المهندسة  /رانا محمود عبد
العزيز محمود – عن العام الجامعي  2020/2019والمسجلة لدرجة الماجستير بدورة أكتوبر  2013وذلك نظرا لمرض والدتها المزمن.
الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على إيقاف تسجيل المهندسة المذكورة0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -6بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إيقاف تسجيل المهندس  /أحمد حمدي
أحمد عرفة – مدرس مساعد بالقسم عن العام الجامعي  2020/2019و المسجل لدرجة الدكتوراه بدورة أكتوبر  2014وذلك نظرا لعذر
مرضى0
الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على إيقاف تسجيل المهندس المذكور0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -7بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إيقاف تسجيل المهندسة  /ريهام
عاطف محمد الغزاوى  -عن العام الجامعي  2020/2019و المسجلة لدرجة الماجستير بدورة أكتوبر  2015وذلك نظرا لرعاية
طفلها0
الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على إيقاف تسجيل المهندسة المذكورة0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -8بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إيقاف قيد المهندسة  /ابتسام حمدي خضر -
عن العام الجامعي  2020/2019و المقيدة بدورة أكتوبر2016م وذلك نظرا لرعاية طفلها0
الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت048/3675293:فاكس048/3675293:كلية الهندسة اإلكترونية ،منوف 3295
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 -9بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إيقاف قيد المهندس /حسين مجدي محمود
عبد البر – عن العام الجامعي  2020/2019و المقيد بدورة أكتوبر2015م وذلك نظرا لرعاية والده0
الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على إيقاف قيد المهندس المذكور0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -10بخصوص التقارير السنوية للسادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة الدكتوراه للعام الجامعى  2020/2019بشأن التوصية بالمد وهم :
 -5ساميه محى عبد الهادى سرور
 -1أحمد محمد عبد العظيم غزية
 -6شيماء محمد هانى على قنديل
 -2أحمد حمدى أحمد عرفة
 -7مها محمد رشاد محمد زيدان
 -3اسالم الشحات عمارة عطية
 -8تامر طالل محمد عبد الهادى
 -4أمانى عبد الحميد السيد قنديل
 -9فرج محمود عفيفى
الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارير بالمد للطالب المذكورين.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -11بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على تسجيل المهندسة  /مروة
شكري عبد العظيم محمد – بدرجة الماجستير دورة أكتوبر  2015الئحة حديثه والرسالة تحت عنوان :
" إطار حوسبة الضباب القائم على سلسلة الكتل لتحسين أداء إنترنت األشياء "
" A Blockchain Bassed Fog Computing Framework for Improving Internet of Things
"Performance
لجنة اإلشراف:
 -1د /0نرمين عبد الوهاب جسن البهنساوى أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية – جامعة المنوفية

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية – جامعة المنوفية

 -2د/عز الدين بدوى جاد الرب حمدان
الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجيل المهندسة المذكورة0

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

ثالثا:موضوعات عامة -:
 -12بخصوص الطلب المقدم من السيد أ.د /نبيل عبد الواحد إسماعيل  -المشرف الرئيسي على الطالبة  /إسالم الشحات عمارة عطية – المسجلة
لدرجة الدكتوراه بالقسم وذلك لتشكيل لجنة االمتحان الشامل تحت عنوان:
" نموذج تعلم عميق مدرك للحروف لتحليل المشاعر فى معالجة النصوص العربية "
" Character-Aware Deep Learning Model for Arabic Sentiment Analysis

وأقتراح تشكيل لجنة االمتحان الشامل كالتالي:
 -1أ.د /طه السيد طه
 -2أ.د /أشرف عبد المنعم خلف

-3

أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره

 -4ا0د/جمال محروس على عطيه
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املرفقات :

أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات

لجنة اإلشراف
أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
أستاذ متفرغ ( مدرس ) بقسم هندسة وعلوم الحاسبات

 -1أ.د /نبيل عبد الواحد إسماعيل

 -2د /مرفت محمود موسى
الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة االمتحان الشامل على النحو التالى -:
 -1أ.د /طه السيد طه
 -2أ.د /أشرف عبد المنعم خلف

-3

أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة المنيا
أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات

أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات

 -4ا0د/جمال محروس على عطيه
 -5أ.د /نبيل عبد الواحد إسماعيل

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -13بخصوص الطلب المقدم من السيد أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره  -المشرف الرئيسي على الطالب  /الحسينى إبراهيم الحسينى –
المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم وذلك لتشكيل لجنة االمتحان الشامل تحت عنوان:
" تقنيات تحليل البيانات الضخمة ألنظمة الرعاية الصحية "
""Big Data Analysis Techniques for Healthcare System

وأقتراح تشكيل لجنة االمتحان الشامل كالتالي:
 -1ا0د /أيمن السيد أحمد السيد عميره

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات

 -2ا0د/جمال محروس على عطيه

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات

 -3د /0نرمين عبد الوهاب حسن
 -4ا0د /حمدي أحمد عوض

أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات

أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم

 -5ا0د /امانى محمد سرحان

أستاذ بكلية الهندسة – جامعة طنطا

لجنة اإلشراف
 -1ا0د /أيمن السيد أحمد السيد عميره
 -2د /مروة أحمد شومان
 -3د /هناء ابو العنين تركى

أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات

الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة االمتحان الشامل على النحو التالى -:
 -1ا0د /أيمن السيد أحمد السيد عميره
أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
 -2ا0د/جمال محروس على عطيه
أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
 -3د /0نرمين عبد الوهاب حسن
أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
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أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم
 -4ا0د /حمدي أحمد عوض
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة طنطا
 -5ا0د /امانى محمد سرحان
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -14بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور  /أحمد مصطفى عبد الحميد المحالوي – أستاذ مساعد بالقسم – بشأن نقله من قسم
هندسة وعلوم الحاسبات كلية الهندسة اإللكترونية -جامعة المنوفية إلى كلية الذكاء االصطناعى – جامعة المنوفية حيث أن الكلية في صميم تخصصه وهو
الذكاء االصطناعى0

الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على طلب النقل بدون الدرجة المالية0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -15بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور  /سحر رجب القزاز – مدرس بالقسم – بشأن الموافقة على منحها أجازة وذلك لرعاية
طفلها0
الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على منحها أجازة وذلك لرعاية طفلها0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -16بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس الجامعة بشأن فرار إنهاء خدمة السيدة الدكتورة  /رشا حامد عبد المعطى فارس
المدرس بالقسم اعتبارا من 2019/12/1م تاريخ انقطاعها عن العمل بالكلية وإلزامها وضامتها بنفقات البعثة0

الــــــــقـــــــــــــــرار-:
أحيط المجلس علما
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -17بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور  /محمد بدوى محمد بدوى – مدرس بالقسم بشأن رفع اسم السيد األستاذ الدكتور /نادية
حامد محمود حمد – أستاذ بمعهد البحوث االلكترونية من على الطالب  /إبراهيم روبى سيد برميل والمسجل لدرجة الماجستير بالقسم
وذلك لوفاة سيادتها وإضافة السيد األستاذ الدكتور  /محمد نور السيد أحمد  -أستاذ هندسة الحاسبات بمعهد البحوث االلكترونية

الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على رفع اسم السيد األستاذ الدكتور /نادية حامد محمود حمد – أستاذ بمعهد البحوث االلكترونية وذلك لوفاة
سيادتها وإضافة السيد األستاذ الدكتور  /محمد نور السيد أحمد  -أستاذ هندسة الحاسبات بمعهد البحوث االلكترونية الى لجنة االشراف
للمهندس المذكور0
===========================================================================
رابعا :ما يستجد من أعمال
 -18بخصوص الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة بشأن تطبيق التعليم الهجين وتغير اللوائح الداخلية للكليات بما
يسمح بذلك0

الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بإضافة البنود التالية إلى الالئحة الداخلية للكلية-:
أوال:نظام الدراسة
يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بنمط
التعليم الهجين بحيث تكون الدراسة بنسبة  %70وجها لوجة وبنسبة %30بنظام التعليم عند بعد أو بأي نسبة أخرى وعلى أن يتم
عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطالب 0

ثانيا :نظام االمتحانات
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يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر عقد االمتحان الكترونيا فى مقرر
أو أكثر كما يجوز عقد االمتحان في كل المقرر أو جزء منه بما يسمح بتصحيحه الكترونيا وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون
التعليم والطالب 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -19بخصوص الطلب المقدم من المهندس  /أحمد سامي عبد العزيز مرسى – مدرس مساعد بالقسم بشأن منحة أجازة وذلك لسفره الى
المملكة المتحدة – جامعة مانشستر الحضرية0

الــــــــقـــــــــــــــرار-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على األجازة للمهندس المذكور0
=============================================================================
انتهى االجتماع حيث كانت ا لساعة الواحدة بعد الظهر
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحـية و التقدير

أمــين المجلــــــس

رئيس مجلس القسم

د/أحمد مصطفى المحالوي

أ .د /جمال محروس عطية
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