
 قرارات الجلسة الثانية 

 م 7102 أكتوبر شهر
 

نهزذسيظ  –انًذسط ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  –انًٕافمخ ػهٗ إَزذاة د/ أدًذ يصطفٗ انًذالٖٔ إػزًبد  ثخصٕؿ -1

 7112عبػبد فٗ األعجٕع  خالل انفصم انذساعٗ األٔل نهؼبو انجبيؼٗ  8ثًؼٓذ انؼجٕس انؼبنٗ نهُٓذعخ ٔانزكُٕنٕجيب ثٕالغ 

- 7118 

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

نهزذسيظ ثبنًؼٓذ  –انًذسط ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  –إَزذاة د/ يذًذ ثذٖٔ يذًذ ػهٗ انًٕافمخ إػزًبد  ثخصٕؿ -7

 7118 - 7112انؼبنٗ نؼهٕو انذبعت َٔظى انًؼهٕيبد ثٕالغ يٕو ٔادذ أعجٕػيبً فٗ انفصم انذساعٗ األٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

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

نهزذسيظ  –انًذسط ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  –ػهٗ إَزذاة د/ صالح انذيٍ ؽؼجبٌ ػيغٗ  انًٕافمخ إػزًبد  ثخصٕؿ -3

 - 7112ثبنًؼٓذ انؼبنٗ نؼهٕو انذبعت َٔظى انًؼهٕيبد ثٕالغ يٕو ٔادذ أعجٕػيبً فٗ انفصم انذساعٗ األٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

7118 

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

 –انًذسط ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  –ػهٗ إَزذاة د/ يذًذ يؼٕض اثشاْيى دعٕلٗ  انًٕافمخ إػزًبد  ثخصٕؿ -4

 نهزذسيظ ثبنًؼٓذ انؼبنٗ 

 7118 – 7112انذبعت َٔظى انًؼهٕيبد ثٕالغ يٕو ٔادذ أعجٕػيبً فٗ انفصم انذساعٗ األٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

  

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

  

المدرس المساعد بالقسم  –للمهندس/ عز الدين بدوى جاد الرب حمدان  ثبنًٕافمخ ػهٗ انًذ نًذح ػبو انشاثغبخصوص  -5
بمرتب  01/01/7102وعضو األجازة الدراسية إلى دولة الهند للحصول على درجة الدكتوراه وذلك إعتباراً من حتى 

 يصرف من الداخل.

--------------------------------------------------------------------------- 
وذلك لتبادل منح جامعية التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية و فيتنام برنامج مقترحات الخاصة بالبخصوص  -6

 -:كالتالى وهى  ودراسات عليا

  لالستفادة بخبراتهم  الزيارات العلمية بين البلدينتبادل. 

 تخصص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه. 

  والتدريبيةالمنح الدراسية تبادل. 

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

   
دٔسح  -ٔانًغجم ثذثهٕو دبعجبد  ثبنمغى  -ػجذ انشاصق يذًذ إثشاْيى   أدًذانطبنت / انًٕافمخ ػهٗ انغبء انميذ ثخصٕؿ  -2

 1و  7116أكزٕثش 

 --------------------------------------------------------------------------- 
  :رذذ ػُٕاٌنذكزٕساِ ٔانشعبنخ انًغجم نذسجخ ا ٔهطبنت / أدًذ إثشاْيى أثٕ انًكبسو ن رؾكيم نجُخ ايزذبٌ ؽبيمثخصٕؿ  -8

 " تحسين األمان لتقنيات تشفير الفيديو" 

 "Security Enhancement for Video Encryption Techniques " 

 -ركٌٕ نجُخ اإليزذبٌ انؾبيم يٍ انغبدح األرٗ أعًبئٓى:

 ُْذعخ ػيٍ ؽًظ  –مغى اإلنكزشَٔيبد ٔاالرصبالد أعزبر ث   أ.د/ ػجذانذهيى ػجذ انُجٗ صكشٖ           -1

 كهيخ انُٓذعخ اإلكزشَٔيخ   - اإلنكزشَٔيبد ٔاالرصبالد انكٓشثيخمغى  أعزبر يزفشؽ ث   أ.د/ عيذ يذًٕد انشثيؼٗ                   -7

 كهيخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔيخ –مغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد أعزبر يزفشؽ ث  أ.د/ َٕال أدًذ انفيؾبٖٔ                   -3

 كهيخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔيخ –مغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد ػًيشِ        أعزبر يغبػذ ث أ.د/ أيًٍ انغيذ أدًذ انغيذ -4

 كهيخ انُٓذيخ اإلنكزشَٔيخ –مغى انفيضيمب ٔانشيبضيبد أعزبر يزفشؽ ث   أ.د/ يصطفٗ دغٍ ػيغٗ                -5

 



بشأن  ماجستيرالمسجلين لدرجة ال التقارير السنوية للسادة المشرفين للطالبانًٕافمخ ػهٗ يب جبء  ةإػزًبد ثبخصوص  -9
 التوصية بالمد  وهم :

 يشِٔ يذًذ ػهٗ ؽشف انذيٍ -17                       رامى أشرف صالح الدين زين الدين -0
 آالء يذًذ أدًذ فكيشيٍ    -13                                    أيمن محمد موسى حمدان -7
 يُبس ٔجذٖ ػجذ انؼضيض صبنخ -14                                      ياسر طلعت أحمد خليفة -0
 يٗ يذًذ صالح انمضاص -15                               ثروت السيد إسماعيل عبد هللا -4
 آيّ ػجذ انًؼجٕد طّ يذًٕد  -16                                     فادى أحمد إبراهيم طاهر -5
 يُٗ صالح دبفظ لؾمٕػ -12                                            ياسين منير ياسين  -6
 ُْبء إثشاْيى إثشاْيى انذيت -18                                  أحمد أبو الفتوح أبو الفتوح -2
 ػال دبفظ ػجذ انجٕاد يَٕظ -11                                      أحمد محمود السيد الباز -2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         عهًٗ سأفذ يذًذ انغؼٕدٖ  -71                          مان عبد الخالق سليمانناصر سلي -9

 يشفذ عؼيذ دبيذ ػشفّ -71                                       َٕسا جًؼّ ؽشف انذيٍ  -01
 يذًٕد فبسٔق يذًٕد عبنى -77            ْجّ ػجذ انًذغٍ يذًذ دسٔيؼ ؽٓبة انذيٍ  -00

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

يٍ  وهمهؤالء الطالب  جخيخبط و ماجستيرالمسجلين لدرجة ال للسادة المشرفين للطالبالتقارير السنوية  بخصوص -01

 األعزًشاس يٍ ػذيّ

 جًؼّ يذًذ إعًبػيم يذًذ    -3ٗ أثٕ انؼال                      ػًشٔ جًبل انغيذ ثغيَٕ -1

 إثشاْيى غُيىػًبد أدًذ -4ٔنيذ ػهٗ دغت انُجٗ ػبيش                                   -7

 يذًذ دغٍ ػجذ انذكيى انذُفٗ -5      

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

  . ماجستيرلدرجة اله المسجل إيًبٌ ػجذ هللا يٕعف يذبسيكانًٕافمخ ػهٗ اإلنغبء نهطبنجّ / بخصوص  -00

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

 للسادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة الماجستير وهم :ثبنًٕافمخ ػهٗ يب جبء ثبنزمبسيش انغُٕيخ بخصوص   -07

 ؽيًبء ثذس يذًذ ػجذ انؼبطٗ -5أيًٍ ػجذ انفزبح ْالل ججخ                                  -1

 إيًبٌ أدًذ يذًٕد دَيب -6أدًذ صالح يذًذ انمٕصٗ                                 -7

 دَيب عًيش دبيذ أثٕ انًجذ   -2ػبطف انذغيُٗ يصطفٗ انغيذ                           -3

  ذٗ انُذبطآيبد انُجٕٖ ػجذ ان -8ؽيًبء يذًذ يذًٕد أثٕ انخضشح                         -4

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

هطالة انًميذيٍ نذسجخ رًٓيذٖ يبجغزيش ثبنمغى ٔنى يغجهٕا خطخ ثذش نشعبنخ نإنغبء انميذ انًٕافمخ ػهٗ ثخصٕؿ  -13

ػهًبً ثأٌ انًذح انمبََٕيخ أسثغ عُٕاد يٍ ربسيخ انميذ ٔلذ أَزٓذ فٗ ،   َظشاً نزخطٗ انفزشح انمبََٕيخ ٔ دزٗ ربسيخخانًبجغزيش 

 ْٔى: 31/1/7112

 ْذيش أعبيّ ػجذ انغُٗ أثٕ دغيٍ -7يشيى َبصش لبصذ ييُب                             -1

 ْذيم يذًذ ػبيش انؾيخ طّ  -4ْجّ إثشاْيى انؾبْذ                                 -3

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

انخبصخ انًٕافمخ ػهٗ سفغ انزمبسيش نهغيذ أ.د/ ٔكيم انكهيخ نهذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس نزذذيذ يٕػذ  انغيًُبس انُٓبئٗ ثخصٕؿ  -14

ػذد  انُٓبئٗ ٔانًُبلؾخ ٔأَّ لذ دمك نًُبلؾخ انًبجغزيش ديش أَّ يذك نّ ػًم انغيًُبس  -ثبنًُٓذط / يبعيٍ يُيش يبعيٍ 

 َمبط (.   3َمبط ( ٔدمك )  3) انُمبط انًطهٕثّ يُّ نذسجخ انًبجغزيش

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

نغيًُبس انُٓبئٗ ثخصٕؿ انًٕافمخ ػهٗ سفغ انزمبسيش نهغيذ أ.د/ ٔكيم انكهيخ نهذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس نزذذيذ يٕػذ  ا -15

نًُبلؾخ انًبجغزيش ديش أَّ يذك نّ ػًم انغيًُبس انُٓبئٗ ٔانًُبلؾخ  -انخبصخ ثبنًُٓذط / أدًذ يذًٕد يذًٕد انجبص  

 َمبط (.  5,5َمبط ( ٔرخطٗ )  3ٔأَّ لذ رخطٗ ػذد انُمبط انًطهٕثّ يُّ نذسجخ انًبجغزيش )

--------------------------------------------------------------------------------------- 
انًٕافمخ ػهٗ سفغ انزمبسيش نهغيذ أ.د/ ٔكيم انكهيخ نهذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس نزذذيذ يٕػذ  انغيًُبس انُٓبئٗ ثخصٕؿ  -16

انًبجغزيش ديش أَٓب يذك نٓب ػًم انغيًُبس انُٓبئٗ ٔانًُبلؾخ  نًُبلؾخ -انخبصخ ثبنًُٓذعّ / آالء يذًذ أدًذ فكيشيٍ ْالل 

 َمبط (.  3َمبط ( ٔدممذ )  3ػذد انُمبط انًطهٕثّ يُٓب نذسجخ انًبجغزيش ) ذمكٔأَٓب لذ ر

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

 



يؼيذ ثبنمغى ثُبءاً ػهٗ انخطخ انخًغيخ َٔزيجزٗ انؼبو انذبنٗ  –ثزؼييٍ و / أدًذ صجشٖ ػجذ انخبنك ؽهجٗ ثخصٕؿ  -12

 ٔانغبثك.

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

ثشفغ انًٕضٕع نؼًيذ انكهيخ ٔانًطبنجخ ثًذبعجخ انًزغجت فٗ رأخش ألػضبء ْيئخ انزذسيظ ثخصٕؿ انًغزذمبد انًزأخشح  -18

 يغزذمبد أػضبء ْيئخ انزذسيظ نًذح رضيذ ػٍ ػبييٍ.

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

  

يفيذ ثأٌ انشعبنخ لذ  ٔانزٖ -انخبصخ ثبنًُٓذط / سايٗ أؽشف صالح انذيٍ صيٍ انذيٍ تشكيل لجنة الحكم والمناقشة  ثخصٕؿ  -11

 -أػذد إػذاداً َٓبئيبً ٔأصجذذ صبنذخ نهذكى ٔانًُبلؾخ . ٔػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ : 

 " أكتشاف العوائق للمكفوفين بأستخدام جهاز استشعار ثالثى االبعاد  "

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

  -يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى : 
 

 ) يذكى خبسجٗ (              جامعة عين شمس –كلية الهندسة  –أيمن محمد حسن وهبه            أستاذ بقسم الحاسبات أ.د/    -1
               جبيؼخانًُٕفيخ -انُٓذعخاإلنكزشَٔيخ كهيخث انذبعجبد ٔػهٕو ُْذعخ مغىث يغبػذ أعزبر        ػًيشِ انغيذ أدًذ انغيذ أيًٍ/ د1ا  -7

 )يذكى داخهٗ(                                                                                                                                             

  جامعة المنوفية -كلية الهندسة االلكترونية -وعلوم الحاسبات  هندسةأستاذ متفرغ بقسم        نوال أحمد الفيشاوى        د/ .أ -0
 ) عن لجنة اإلشراف (                                                                                                                      

   

 

 


