
 إنجازات قسم هندسة وعلوم الحاسبات

 م 7102شهر ديسمبر 
نهزذسيظ  –اعزبر ثمغى ُْذعخ ٔعهٕو انسبعجبد  –إعزًبد انًٕافمخ عهٗ إَزذاة أ.د/ ايًٍ انغيذ ازًذ انغيذ  -1

 .7112 – 7112ششليخ ثٕالع يٕو ٔازذ اعجٕعيب  خالل انعبو اندبيعٗ -ثجهجيظ –ثبنًعٓذ انعبنٗ نهُٓذعخ 

 

نهزذسيظ ثأكبديًيخ  –انًذسط ثمغى ُْذعخ ٔعهٕو انسبعجبد  –انًٕافمخ عهٗ إَزذاة د/ يسًذ ثذٖٔ يسًذ إعزًبد  -7

 7112عبعبد اعجٕعيب فٗ انفظم انذساعٗ األٔل نهعبو اندبيعٗ  2أخجبس انيٕو ثٕالع يٕو ٔازذ أعجٕعيبً ٔثٕالع 

– 7112. 

 

انًذسط  –ُٓذط/ عجذ هللا َجيم يسًذ يظطفٗ ثخظٕص انًٕافمخ عهٗ يب خبء ثبنزمشيش انذساعٗ انخبص ثبنً -3

نهسظٕل عهٗ دسخخ انذكزٕساِ  E-JUSTانًغبعذ زيث أَّ  يهزضو ثبنزخظض انًٕفذ عهيّ انًهزسك ثجشَبيح 

 يُسخ اندبيعخ انًظشيخ انيبثبَيخ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕخيب .

انًغدهّ  –عّ ششف انذيٍ ثخظٕص انطهت انًمذو نزغييش عُٕاٌ انشعبنخ يٍ انًششف عهٗ انطبنجخ / َٕسا خً -4

 علما بان هذا التعديل تعديال جوهريا.    ، 7113ثذٔسح أكزٕثش   ثذسخخ انًبخغزيش ثبنمغى

 يـــــــــــــــــــٍ :

 إعزخذاو انًزسكًبد انًزعذدِ فٗ رُفيز األَظًخ راد انضيٍ انسميمٗ""يٍ             العنوان القديم اللغة العربية: 

-Hardware Implementation for Real- time Systems Using Multi"      :اللغة اإلنجليزيةالعنوان القديم 

Microcontrollers" 

 إنــــــــــــــــــــٗ :

 " رمييى كفبءح خٕاسصييبد اعزخالص طٕس لضزيخ انعيٍ"            العنوان الجديد باللغة العربية: 

 Performance Evaluation of Quality Assessment Techniques for Iris"   العنوان الجديد باللغة اإلنجليزية:

Segmentation" 

انًغدهّ ثذسخخ  –ثخظٕص انطهت انًمذو نزغييش عُٕاٌ انشعبنخ يٍ انًششف عهٗ انطبنجخ / ُْبء إثشاْيى إثشاْيى انذيت  -5

 ريا.علما بان هذا التعديل تعديال جوه،    7113انًبخغزيش ثبنمغى ثذٔسح أكزٕثش 

 يــــــــــــــــــٍ : 

  "تقليل الطاقة المستهلكه فى الحوسبه السحابيه"                          العنوان القديم اللغة العربية:

     "Minimizing Power Consumption in Cloud Computing"   العنوان القديم اللغة اإلنجليزية:

 إنـــــــــــــــــــــٗ : 

 " نهج جديد لتنبؤ بالعالقات بين بروتينات الفيرس وحامله"                             الجديد باللغة العربية:العنوان 

 A New Prediction Approach For Virus -Host Proteins Interactions"      العنوان الجديد باللغة اإلنجليزية:

 " 

ثذٔسح أكزٕثش  –انًغدهخ نذسخخ انًبخغزيش  –ثخظٕص انًٕافمخ عهٗ رغديم َمطخ ثسث نهطبنجّ / ٔالء عهٗ يسًذ خهيم  -6

 الئسخ زذيثخ ) ثُظبو انغبعبد انًعزًذح ( ٔعُٕاٌ انشعبنخ  7116

 " رسغيٍ ثيئخ عًم انًعبندخ انًٕصعّ نزسهيم انجيبَبد انضخًّ "

"Improving Distributed Processing Framework for Big Data Analysis " 



 رسذ إششاف:

 –د/ خًبل يسشٔط عطيّ                     أعزبر يغبعذ ثمغى ُْذعخ ٔعهٕو انسبعجبد ثكهيخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔيخ  -1

 ثًُٕف

 ثًُٕف – د/ ُْبء أثٕ انعُيٍ رشكٗ                    يذسط ثمغى ُْذعخ ٔعهٕو انسبعجبد ثكهيخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔيخ -7

ثذٔسح أكزٕثش  –انًغدهخ نذسخخ انًبخغزيش  –ثخظٕص انًٕافمخ عهٗ رغديم َمطخ ثسث نهطبنجّ / أعًبء عضد عجذ هللا شكش  -2

 الئسخ زذيثخ ) ثُظبو انغبعبد انًعزًذح ( ٔعُٕاٌ انشعبنخ  7112

 " اعزشاريديخ رخظيض انًٕاسد فٗ انسٕعجخ انضجبثيخ "

"Resource Allocation Strategy in Fog Computing" 

 

 رسذ إششاف:

 خبيعخ عيٍ شًظ  –أ.د/ أيًٍ يسًذ ثٓبء انذيٍ                         أعزبر ثمغى انسبعجبد ٔ انُظى ثكهيخ انُٓذعخ -1

 ثًُٕف –د/ َشييٍ عجذ انْٕبة زغٍ انجُٓغبٖٔ         يذسط ثمغى ُْذعخ ٔعهٕو انسبعجبد ثكهيخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔيخ  -7

 

على إضافة  أسم د/ –افقة على الطلب المقدم من المشرف الرئيسى / أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره  بخصوص المو -2

 / هناء إبراهيم الديبانٗ ندُخ اإلششاف عهٗ سعبنخ انًبخغزيش انخبطخ ثبنًُٓذعخ يذسط ثبنمغى  –هناء أبو العنين تركى 

 ٔرنك نإلززيبج انشعبنخ نٓب. -

 

وهى يذسط يغبعذ ثبنمغى  –ثخظٕص انًٕافمخ عهٗ رشكيم ندُخ اإليزسبد انشبيم نهًُٓذعخ / عجيش عجذ انعضيض عششح  -9

 -كاألتى:

)ممتحن بالقاهرة  –د/ سامح السيد إبراهيم حسنين      أستاذ مساعد بمعهد الهندسة الوراثية الزراعية 1ا -0

 خارجى(

اذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية )ممتحن د/ طه السيد طه                      است1ا -7

 داخلى(

 د/ نبيل عبد الواحد إسماعيل        استاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات       ) ممتحن داخلى (1ا -3

 راف (د/ نوال أحمد الفيشاوى             استاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات       )عن لجنة اإلش1ا -4

/ محمد أبو زيد البروانى           أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم ) ممتحن 1د -5

 داخلى (

 

عٍ دخٕل األيزسبٌ نهفظم انذساعٗ انثبَٗ ٔانًميذِ  -ثخظٕص انًٕافمخ عهٗ لجٕل عزس نهطبنجخ / فبطًخ يًذٔذ طبدق صايذ  -11

ٔرنك َظشاً نظشٔف يشضٓب ٔرنك ثأثش 7116/7112زبعجبد عٍ نهعبو اندبيعٗ فشلخ ثبَيخ دثهٕو  7113ثذٔسح أكزٕثش 

 سخعٗ.

يذسط يغبعذ ثبنمغى اخبصح خبطّ ثذٌٔ يشرت نًشافمخ انضٔج  –انًٕافمخ عهٗ يُر  انًُٓذعخ / أيبَٗ عجذ انسًيذ لُذيم  – 11

 ذح األيشكيخ. ٔرنك ثبنٕاليبد انًزس  16/1/7112إنٗ  12/1/7112نًذح عبو اثزذاء يٍ ربسيخ / 

 

انًغدم نذسخخ انًبخغزيش فٗ انعهٕو  –انًٕافمخ عهٗ يُر دسخخ انًبخغزيش نهًُٓذط /  سايٗ أششف طالذ انذيٍ صيٍ انذيٍ -0

 ٔعُٕاٌ انشعبنخ : 7112انُٓذعيخ دٔسح أكزٕثش 

 " أكتشاف العوائق للمكفوفين بأستخدام جهاز استشعار ثالثى االبعاد  "

" Detecting Obstacles for Blind People Using a 3D Active Sensor  " 

 ندُخ االششاف:

جامعة  -كلية الهندسة االلكترونية -هندسة وعلوم الحاسبات أستاذ متفرغ بقسم د/ نوال أحمد الفيشاوى                   .أ -0
 المنوفية

 لجنة الفحص ومناقشة الرسالة



 
)عن  جامعة المنوفية -كلية الهندسة االلكترونية -هندسة وعلوم الحاسبات أستاذ متفرغ بقسم د/ نوال أحمد الفيشاوى        .أ  -0

 لجنة اإلشراف( 

) يسكى   جامعة عين شمس –كلية الهندسة  –أيمن محمد حسن وهبه            أستاذ بقسم الحاسبات أ.د/    -7

 خبسخٗ (            

خبيعخانًُٕفيخ  -انغيذ أزًذ انغيذ عًيشِ     أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔعهٕو انسبعجبد ثكهيخ انُٓذعخاإلنكزشَٔيخد/ أيًٍ 1ا  -3

 )يسكى داخهٗ(
 

ثخظٕص انًٕافمخ عهٗ انزعييٍ انذكزٕسح /  عسش سخت انمضاص  فٗ دسخخ يذسط ثبنمغى زيث أَٓب كبَذ يهزضيّ فٗ  -7

 يغهكٓب ٔعًهٓب  يُز رعيُٓب ثٕظيفخ يذسط يغبعذ.

 

ثشأٌ انًزكشح انًمذيّ يٍ انغيذ أ.د/ سئيظ يدهظ انمغى ثشأٌ انًعيذيٍ ٔانًذسعيٍ انًغبعذيٍ انزيٍ نى يسظهٕا  -3

عهٗ دسخخ انًبخغزيش أٔانذكزٕساِ خالل انفزشح انمبََٕيخ، يٕطٗ يدهظ انمغى ثبنًٕافمخ ثعًم اإلخشاءاد انمبََٕيخ 

انمغى عهٗ اعزًشاس  انٓيئخ انًعبَٔخ  فٗ انزغديم ٔعذو رغيش َسٕ رنك ثُبءاً عهٗ انجيبَبد انًشفمخ  ٔيٕطٗ يدهظ 

 زبنزٓى إنٗ ٔظيفخ ثبنكبدس انعبو  ثُبءاً عهٗ سأٖ انًششفيٍ ْٔى :

انًُٓذعّ/ أيبَٗ عجذ انسًيذ لُذيم ) دكزٕساِ ( -7انًُٓذط / أزًذ عجذ انعظيى غضيخ ) دكزٕساِ (              -1

  

 فّ ) يبخغزيش (انًُٓذعّ / يشفذ ععيذ زبيذ عش   -3

 
 
 
 

 


