
 قسم هندسة وعلوم الحاسبات الجلسة الخامسة

 م 8102شهر ٌناٌر
 

 .أجاصة ٍشافقت صٗج  ) ىيعاً اىثاّي ( بذُٗ ٍشحب -بخص٘ص اىَ٘افقت عيٚ ٍْخ اىذمخ٘سة / ٍشٗٓ ّبيو إسَاعيو  -1

 
/ جَاه ٍذشٗط عيٚ عطيت أسخار ٍساعذ بقسٌ ْٕذست ٗعيً٘ 0اىَ٘افقت عيٚ اىطيب اىَقذً ٍِ اىسيذ د بخص٘ص -2

 0اىذاسباث بنييت اىْٖذست اإلىنخشّٗيت باىقسٌ بشأُ حسجيو أبذاد 

 

أساٍت صالح فشج هللا أسخار ٍساعذ بقسٌ ْٕذست ٗعيً٘  /0دبخص٘ص اىَ٘افقت عيٚ اىطيب اىَقذً ٍِ اىسيذ   -3

 0باىقسٌ بشأُ حسجيو أبذاد  اىذاسباث بنييت اىْٖذست اإلىنخشّٗيت

 

 2014ٗاىَسجو ىذسجت اىَاجسخيش دٗسة أمخ٘بش  -بخص٘ص اىَ٘افقت عيٚ حسجيو اىطاىب/ ٗائو أدَذ عضث ٍذَذ عْايج  -4

 الئذت دذيثٔ ٗاىشساىت حذج عْ٘اُ : 

 خ٘اسصٍياث عَاسة اىخعيٌ اىعَيق ىخصْيف األٕذاف ثالثيت األبعاد""حقييٌ 

"Evaluation of Deep Learning Algorithms for 3D Object Classification" 

 ىجْت اإلششاف:

 –مييت اىْٖذست اإلىنخشّٗيت  –أ.د/ ّبيو عبذ اى٘ادذ إسَاعيو            أسخار ٍخفشغ بقسٌ ْٕذست ٗعيً٘ اىذاسباث  -1

 جاٍعت اىَْ٘فيت

جاٍعت  –مييت اىْٖذست اإلىنخشّٗيت  –ٍذسط بقسٌ ْٕذست ٗعيً٘ اىذاسباث                    ٍذَذ ٍع٘ض إبشإيٌد/  -2

 اىَْ٘فيت
 

الئذت  2016بخص٘ص اىَ٘افقت عيٚ حسجيو اىطاىب / أششف ٍذَذ ٍسع٘د ٍذَذ ٗاىَسجو ىذسجت اىَاجسخيش دٗسة أمخ٘بش  -5

 :  دذيثٔ ٗاىشساىت حذج عْ٘اُ

 "حذسيِ إدساك اىطاقت ى٘ضع اآلالث االفخشاضيت فٚ اىذ٘سبت اىسذابيت"

“Energy Aware Enhancement of Virtual Machines Placement in Cloud Computing” 

 ىجْت اإلششاف:

جاٍعت  –مييت اىْٖذست اإلىنخشّٗيت  –أسخار بقسٌ ْٕذست ٗعيً٘ اىذاسباث              أ.د/ أيَِ اىسيذ أدَذ اىسيذ عَيشٓ -1

 اىَْ٘فيت

 –مييت اىْٖذست اإلىنخشّٗيت  –ٍذسط بقسٌ ْٕذست ٗعيً٘ اىذاسباث                       ٍذَذ بذٗٙ ٍذَذ بذٗٙد/  -2

 جاٍعت اىَْ٘فيت
 

اىَسجيت ىذسجت اىَاجسخيش فٚ اىعيً٘ اىْٖذسيت  –أدَذ فنيشيِ ٕاله/  آالء ٍذَذ  تبخص٘ص ٍْخ دسجت اىَاجسخيش ىيَْٖذس -6

 ٗعْ٘اُ اىشساىت : 2011دٗسة أمخ٘بش 

 " حذسيِ أٍِ اىَعيٍ٘اث في اىعالٍاث اىَائيت اىشقَيت "

" Information Security Enhancement in Digital Watermarking" 
 ىجْت االششاف:

جامعة  -أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة        د / أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره1ا -0
 المنوفٌة 

جامعة  -د. جمال محروس علً عطٌة          أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة -8
 المنوفٌة 

 

 



 لجنة الفحص ومناقشة الرسالة
 

 جاٍعت دي٘اُ ) ٍذنٌ خاسجٚ(  –بنييت اىْٖذست  -/ ٍذَذ إبشإيٌ اىعذٗٙ                  أسخار ٍخفشغ أ.د -1

 جاٍعت اىَْ٘فيت)ٍذنٌ داخيٚ( -د/ فخذٚ اىسيذ عبذ اىسَيع              أسخار ٗٗميو مييت اىْٖذست اإلىنخشّٗيت0ا -2
جاٍعت  -ٗعيً٘ اىذاسباث بنييت اىْٖذست اإلىنخشّٗيتأسخار بقسٌ ْٕذست د/ أيَِ اىسيذ أدَذ اىسيذ عَيشٓ      0ا -3

 اىَْ٘فيت
 )عِ ىجْت اإلششاف(                                                                                        

 –نخشّٗيت مييت اىْٖذست اإلى –د / جَاه ٍذشٗط عطئ                 أسخار ٍساعذ بقسٌ ْٕذست ٗعيً٘ اىذاسباث  -4

 جاٍعت اىَْ٘فيت 
 )عِ ىجْت اإلششاف(                                                                                        

 

 -بخصوص إعتماد التقرٌر الجماعً عن االمتحان الشامل للمهندس / أحمد إبراهٌم أبو المكارم سالم ، وعنوان الرسالة هو : -7

 ان لتقنٌات تشفٌر الفٌدٌو"" تحسٌن األم

“Security Enhancement for Video Encryption Techniques” 
 -المشرفون : 

 ْٕذست االىنخشّٗياث ٗاالحصاالث أستاذ متفرغ بقسم                   أ.د/ السٌد محمود الربٌعً -0
 الحاسباتأستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم أساٍت صالح فشج هللا                أ.د/  -8

 
  -لجنة اإلختبار :

 
 ْٕذست االىنخشّٗياث ٗاالحصاالثأستاذ متفرغ بقسم                        أ.د/ السٌد محمود الربٌعً   -0
 أ.د/ نوال أحمد الفٌشاوي                      أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات -8
 بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات  أ.د/ مصطفى حسن محمد عٌسى             أستاذ متفرغ -3
 جامعة عٌن شمس –أ.د/ عٌد الحلٌم عبد النبى ذكرى             أستاذ بقسم  اإللكترونٌات واالتصاالت الهندسٌة  -4
 أ.د/ أٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره          أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات -5

 
ً ٗرىل ىعذً 2017اىَقيذ بذٗسة أمخ٘بش  –إبشإيٌ اىس٘اح  بخص٘ص اىَ٘افقت عيٚ إىغاء قيذ اىَْٖذط/أدَذ اىسيذ  -8

 0سغبخٔ في اسخنَاه اىذساست

 2016/2012ً0ٍِ  بخص٘ص اىَ٘افقت عيٚ إعادة اعخَاد اىخطت اىبذثيت باىقسٌ -9

 

ً ىيعاً 2017اىَقيذة بذٗسة أمخ٘بش  –بخص٘ص اىَ٘افقت عيٚ قب٘ه اعخزاس اىطاىب/ٍذَذ اٍاً اىسيذ ٍذَذ ّصاس  -10

 0ً  عِ دخ٘ه اٍخذاُ فصو دساسي أٗه ٗرىل ىظشٗف ٍشض ٗاىذح2017/2018ٔاىجاٍعي 

 

 0بخص٘ص اعخَاد اىَؤحَش اىعيَٚ باىقسٌ -11

 


