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التاريخ2224 / 2 /41:

يحضش اعزًبع يغهظ انمغى ثغهغزّ انؼبدٚخ سلى ()6
ٔان ًُُؼمذح ٕٚو األحذ انًٕافك 7874/7/44و
ئَّ فٚ ٙــــٕو األحذ انًٕافك 7874/7/44و اعزًغ يغهظ انمغى ثغهغزّ انؼبدٚخ سلى ( )6ف ٙرًـــبو انغـــبػخ انؼبششح
ٔانُظف طجبحب ٔرــٕنٗ انغهغخ سئٛظ انًغهظ انغٛذ األعزـبر انذكزـــٕس /عًبل يحشٔط ػطٛخ ٔحضٕس انغبدح األػضبء
اٜر ٙأعًبؤْى:

االعـــــــــــــــى

و

انٕظٛفخ
أعزبر

4

أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشِ

7

أ.دَ /جٛم ػجذ انٕاحذ ئعًبػٛم
دَ /شي ٍٛػجذ انْٕبة حغٍ

أعزبر يغبػذ

4

د /طالػ انذ ٍٚشؼجبٌ ػٛغٗ

أعزبر يغبػذ

5

د /يحًذ أحًذ ػجذ انحًٛذ انششٛذ٘

أعزبر يغبػذ

6

د /يحًذ ثذٖٔ يحًذ ثذٖٔ

يذسط

2

د /يشٔح أحًذ شٕيبٌ

يذسط

0

دُْ /بء أثٕ انؼُ ٍٛٛرشكٙ

يذسط

6

د /سيضبٌ يحًذ عبد انحك

يذسط

 48د /ػجٛش ػجذ انؼضٚض ػششح

يذسط

3

أعزبر يزفشؽ

ٔثبنًشبسكخ ػٍ ثؼذ كال يٍ-:

االعـــــــــــــــى

و

انٕظٛفخ

4

أ.د /ػجذ انحًٛذ يحًذ سعت ئثشاْٛى

أعزبر يزفشؽ

7

أ.د َٕ /ال أحًذ انفٛشبٖٔ

أعزبر يزفشؽ

ٔلذ أػززس ػٍ انحضٕس كال يٍ -4 -:د /أحًذ يظطفٗ انًحالٔ٘
ٔلذ رغٛت ػٍ انحضٕس كال يٍ -4 -:د /يحًذ ػجذِ يحًذ ثشثبس
ٔرٕنٗ عكشربسٚخ انغهغخ انغٛذحَ /غالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌ
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ف ٙانجذاٚخ ٚزمذو انغٛذ أ.د /سئٛظ يغهظ انمغى ٔانغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيه ٍٛثبنمغى ثخبنض انؼضاء
نهغٛذ /ػجذ انحًٛذ عؼٛذ انفمٗ نٕفبح شمٛمزّ ٔداػ ٍٛهللا ػض ٔعم أٌ ٚزغًذ انفمٛذ ثشحًزّ ٔخبنض انظجش ٔانغهٕاٌ ألعشرّ.

صى ثذأ انغٛذ األعزبر انذكزٕس /سئٛظ انًغهظ االعزًبع ثزكش(ثغى هللا انشحًٍ انشحٛى) ٔانظالح ػه ٙانُج ٙػه ّٛانظالح ٔانغالو
ٔسحت عٛبدرّ ثبنغبدح انحضٕس أػضبء يغهظ لغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد صى لبو عٛبدرّ ثطشػ عذٔل األػًبل يزضًُب اٜر:-ٙ
=========================================================================

اوال المصادقات-:
انزظذٚك ػهٗ يحضش يغهظ انمغى انغبثك ٔان ًُُؼمذ ٕٚو األحذ انًٕافك  7874/4/48و
=========================================================================

صبَٛب انزفٕٚضبد:
 -4ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ دكزٕسح /يشِٔ َجٛم اعًبػٛم – يذسط ثبنمغى – ثشأٌ يُحٓب أعبصِ يشافك صٔط ٔرنك نهؼبو انخبيظ ٔانزٖ ٚجذأ
فٗ 7874/7/76و حٛش أٌ صٔعٓب ٚؼًم ػًم دائى ثغبيؼخ ٔٔرشنٕ كُذا ٔنذٚخ البيخ كبيهخ8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض1
-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -7ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انغٛذ انذكزٕس  /أحًذ يظطفٗ انًحالٔ٘ – اعزبر يغبػذ ثبنمغى  -ثشأٌ ئػبسح عٛبدرّ نهزذسٚظ ثبنًؼٓذ انؼبنٙ
نهُٓذعخ ثًذٚخ انششٔق نًذح ػبو ثذء يٍ  7874/7/78حزٗ 7877/7/46و8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض1
===========================================================================

صبنضب :انؼاللبد انضمبفٛخ-:
 -3بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن التقرير الدراسي الخاص
بالمهندس  /عبد هللا نبيل محمد مصطفى – المدرس المساعد بالقسم والملتحق ببرنامج  E-JUSTللحصول على درجة
الدكتوراه على المنحة المقدمة لسيادته من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة
باإلسكندرية 1

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على اعتماد التقرير مع العلم بأنه استلم العمل بتاريخ 2121/8/5م وعين بوظيفة مدرس
بالقسم بتاريخ 2121/00/24م
===========================================================================

ساثؼب :دساعبد ػهٛب -:
 -4ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ رغغٛم انًُٓذعخ  /شًٛبء
أحًذ يحًذ ػجذ انحًٛذ – نهزغغٛم ثذسعخ  -انًبعغزٛش دٔسح أكزٕثش  7846الئحخ حذٚضّ ٔانشعبنخ رحذ ػُٕاٌ :
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"انكشف ػٍ اضطشاة انطبلخ انكٓشثبئٛخ ٔانٕلبٚخ يُّ ثبعزخذاو رمُٛبد انزؼهى اٜن"ٙ
" " Electrical Power Disturbance Detection and Prevention Using Machine Learning Techniques

نغُخ اإلششاف:
 -4أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛشبٖٔ

أعزبر يزفشؽ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -عبيؼخ انًُٕفٛخ

 -7د / .محمد أحمد الرشيدي
 -3د / .مروه أحمد شومان

أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ – عبيؼخ انًُٕفٛخ
يذسط ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ – عبيؼخ انًُٕفٛخ

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجيل المهندسة المذكورة1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -5ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ ئٚمبف لٛذ انًُٓذعخ  /ساَب ػبدل
أحًذ فخش انذ - ٍٚػٍ انؼبو انغبيؼ ٔ 7874/7878 ٙانًمٛذح ثذٔسح ُٚبٚش78440و ٔرنك َظشا نًشضٓب8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على ئٚمبف لٛذ المهندسة المذكورة1

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

 -6ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثشأٌ االنزضاو ثبنخطخ انجحضٛخ ثبنمغى ٔانخبص ثًٕضٕع

رغغٛم انًؼذٔ ٍٚانًذسع ٍٛانًغبػذ ٍٚنذسعخ انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ ف ٙانزخظظبد انُبدسح ٔفمب نهخطخ انجحضٛخ0
انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
أحيط المجلس علما

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

-7

بخصوص الطلب انًمذو يٍ انغبدح انًششف ٍٛػهٗ سعبنخ انًبعغزٛش نهطبنت  /ػجذ انحًٛذ فبسط ػجذ انحًٛذ انًض – ٍٚثشأٌ انغبء رغغٛم
انطبنت ٔرنك ثُبءا ػهٗ سغجزّ8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على انغبء رغغٛم انطبنت انًزكٕس ٔرنك ثُبءا ػهٗ سغجزّ8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -0ثخظٕص انزمبسٚش انغُٕٚخ نهطالة انًغغه ٍٛنذسعخ انًبعغزٛش-:
 -4ػهٛبء ػجذ انؼبطٗ ػهٗ يشعٗ

 -7أيبَ ٙاثشاْٛى انُمٛت

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ يب عبء ثبنزمبسٚش.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -6بخصوص التقارير السنوية للسادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة الماجستير للعام الجامعى  2120/2121بشأن التوصية بالمد
وهم :
 -7أيبَ ٙاثشاْٛى انُمٛت
 -4ػهٛبء ػجذ انؼبطٗ ػهٗ يشعٗ

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ يب عبء ثبنزمبسٚش ثبنًذ نهطالة انًزكٕس.ٍٚ
==============================================================================

خبيغب:يٕضٕػبد ػبيخ -:
 -48ثخظٕص انزمشٚش انًمذو يٍ انهغُخ انًشكهخ ثًغهظ انمغى ثغهغزّ 7874/4/48و ثشأٌ آنٛبد يشبسكخ ػضٕ ف ٙثحش
يغزخشط يٍ سعبنخ ػهًٛخ غٛش يششف ػه8ّٛ

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على اعتماد آنٛبد يشبسكخ ػضٕ فٗ ثحش يغزخشط يٍ سعبنخ ػهًٛخ غٛش يششف ػه8ّٛ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -44ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ سئٛظ يغهظ انمغى ثشأٌ اػزًبد الئحخ انجكبنٕسٕٚط نجشَبيظ ُْذعخ انُظى انزكٛخ – انًمذو يٍ لغى ُْذعخ
ٔػهٕو انحبعجبد8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ اػزًبد الئحخ انجكبنٕسٕٚط نجشَبيظ ُْذعخ انُظى انزكٛخ8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -47ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ انذكزٕس /ػًٛذ انكهٛخ ثشأٌ ػذو َشش أٖ رطجٛمبد حكٕيٛخ ػهٗ يزبعش انزطجٛمبد ( عٕعم-
أثم – ْٕأٖ ) ئال ثؼذ اعزطالع سأٖ انغٓبد األيُٛخ انًؼُٛخ8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
أحٛظ انًغهظ ػهًب8
==============================================================================

خبيغب:انغٕدح-:
 -43ثخظٕص رشكٛم نغُّ انغٕدح ثبنمغى

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ انمغى ثبنًٕافمخ ثزشكٛم نغُّ انغٕدح ثبنمغى يٍ انغبدح األرٗ أعًبئٓى-:
سئٛغب
 -4ا8د /جمال محروس عطية
ػضٕا
 -7د /8يشِٔ أحًذ شٕيبٌ
ػضٕا
 -3د /8ػجٛش ػجذ انؼضٚض يحًذ ػششح
ػضٕا
 -4د /8ػجذ هللا َجٛم يحًذ يظطفٗ
ػضٕا
 -5و /8أحًذ يحًذ غضّٚ

د840/3625763:فبكظ840/3625763:كهٛخ انُٓذعخ اإلكزشَٔٛخ ،يُٕف 3765

Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952

الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 2106/7/2

Menoufia University

جــامعــة المـنوفـية

Faculty of Electronic Engineering

كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
لغــى ْــُذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

الرقم.. :هـ ح

Computer Science & Eng. Dept.

التاريخ2224 / 2 /41:

 -6و /8عًبل انذ ٍٚانذعٕلٙ
 -2و /8انحغ ُٗٛاثشاْٛى انحغُٗٛ

املرفقات :

ػضٕا
ػضٕا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -44ثخظٕص رشكٛم نغُّ انٕصبئك األعبعٛخ ٔيإششاد  /يؼبٚش انغٕدح انذاػًخ نالػزًبد انجشايغ ٙيٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ عٕدح
انزؼهٛى ٔاالػزًبد8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ انمغى ثبػزًبد رشكٛم نغُّ انٕصبئك األعبعٛخ ٔنغبٌ يإششاد  /يؼبٚش انغٕدح8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -45ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ انذكزٕس /يذٚش ٔحذح انغٕدح ثشأٌ اعزكًبل انًهفبد األعبعٛخ ٔانذاػًخ نًؼبٚش انغٕدح نهزمذو
ثطهت انحظٕل ػهٗ اػزًبد نجشَبيظ رؼه ًٙٛيٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ انمغى ثزكهٛف نغبٌ أػًبل انغٕدح انًشكهخ ثًغهظ انمغى ثغهغزّ سلى ( )6ان ًُُؼمذح ثزبسٚخ  7874/7/44ثبعزكًبل
انًهفبد األعبعٛخ ٔانذاػًخ نًؼبٚش انغٕدح طجمب نهًؼبٚش انًغُذح انٓٛى8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -46ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ انذكزٕس /يذٚش ٔحذح انغٕدح ثشأٌ اعزكًبل انًهفبد األعبعٛخ ٔانذاػًخ نًؼبٚش انغحبثخ
اإلنكزشَٔٛخ انخبطخ ثٕحذح انغٕدح8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ انمغى ثزكهٛف أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبعزكًبل رٕطٛف ٔرمبسٚش انًمشساد انذساعٛخ نًشحهز ٙانجكبنٕسٕٚط ٔانذساعبد
انؼهٛب انًغزُذ انٓٛى ٔسفؼٓب انٗ انغحبثخ اإلنكزشَٔٛخ انخبطخ ثٕحذح انغٕدح8

---------------------------------------------------------------------------- -42ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ انذكزٕس /يذٚش ٔحذح انغٕدح ثشأٌ رحذٚش انشؤٚخ ٔانشعبنخ نهكٛخ نكٗ رزٕافك يغ سؤٚخ
انغبيؼخ (ٔ ) 7838-7878ثُبء ػهٗ انهغُخ انًشكهخ يٍ عٛبدركى نزحذٚش انشؤٚخ ٔانشعبنخ 7878/47/76و8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ انمغى ػهٗ اػزًبد انشؤٚخ ٔانشعبنخ نهكهٛخ8

---------------------------------------------------------------------------- -40ثخظٕص اػزًبد ٔسشخ انؼًم ) )On-Lineرغذ ػُٕاٌ "انًغئٕنٛبد انًُطٕط ثكم فشد ف ٙانمغى نهٕطٕل نالػزًبد " ٔانزٙ
ػمذد ثزبسٚخ 7874/4/73و8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ ػهٗ اػزًبد ٔسشخ انؼًم8

-----------------------------------------------------------------------------
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Menoufia University

جــامعــة المـنوفـية

Faculty of Electronic Engineering

كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
لغــى ْــُذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

الرقم.. :هـ ح

Computer Science & Eng. Dept.

التاريخ2224 / 2 /41:

املرفقات :

عبدعب:يب ٚغزغذ يٍ أػًبل -:
 -46ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انغٛذ انذكزٕس  /سيضبٌ يحًذ ػجذ انؼظٛى عبد انحك – يذسط ثبنمغى  -ثشأٌ اَزذاة عٛبدرّ نهزذسٚظ ثبنًؼٓذ
انؼبن ٙنهُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ ثجهجٛظ ثٕالغ ٕٚو ٔاحذ أعجٕػٛب خالل انفظم انذساع ٙانضبَ ٙنهؼبو انغبيؼ7874/7878 ٙو8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على انتداب سيادته1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------78ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انغٛذ انذكزٕس  /ػجذ هللا َجٛم يحًذ يظطفٗ – يذسط ثبنمغى – ثشأٌ احزغبة انفزشح يٍ اثشٚم 7878و انٗ 4
أغغطظ 7878و فزشح أعبصِ دساعٛخ ثشارت ٚظشف يٍ انذاخم

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ انمغى ثبنًٕافمخ احزغبة انفزشح يٍ اثشٚم 7878و انٗ  4أغغطظ 7878و فزشح أعبصِ دساعٛخ ثشارت ٚظشف يٍ انذاخم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------74ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ انذكزٕس  /يذٚش ٔحذح انغٕدح ثشأٌ اعزكًبل انُمبط ٔانؼُبطش انالصيخ نظٛبغخ انخطخ األعزشارٛغٛخ8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يغهظ انمغى ثزكهٛف أػضبء نغبٌ يؼبٚش انغٕدح ثبعزكًبل انُفبط ٔانؼُبطش انالصيخ نظٛبغخ انخطخ االعزشارٛغٛخ8

==========================================================================
انتهى االجتماع حيث كانت ا لساعة الواحدة بعد الظهر

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحـية و التقدير
أيــ ٍٛانًغهــــــظ

سئٛظ يغهظ انمغى

د/أحًذ يظطفٗ انًحالٔ٘

أ .د /عًبل يحشٔط ػطٛخ
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