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يحضش اجزًبع يجهظ انقغى ثجهغزّ انؼبدٚخ سقى ()1
ٔان ًُُؼقذح ٕٚو االحذ انًٕافق 7871/6/17و
إَّ فٚ ٙــــٕو االحذ انًٕافق 7871/6/17و اجزًغ يجهظ انقغى ثجهغزّ انؼبدٚخ سقى ( )1ف ٙرًـــبو انغـــبػخ انؼبششح
ٔانُظف طجبحب ٔرــٕنٗ انجهغخ سئٛظ انًجهظ انغٛذ األعزـبر انذكزـــٕس /جًبل يحشٔط ػطٛخ ٔحضٕس انغبدح األػضبء
اٜر ٙأعًبؤْى:

االعـــــــــــــــى

و

انٕظٛفخ
أعزبر

1

أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشِ

7

أ.د َ /جٛم ػجذ انٕاحذ إعًبػٛم
دَ /شي ٍٛػجذ انْٕبة حغٍ

4

د /آٚبة ػضٚض خهٛم

أعزبر يزفشؽ ( يذسط)

5

د /يشفذ يحًٕد يٕعٗ

أعزبر يزفشؽ ( يذسط)

6

د /أحًذ يظطفٗ شحبرخ

يذسط

2

د /يٓب عؼذ انذ ٍٚطهجخ

يذسط

3

أعزبر يزفشؽ
أعزبر يغبػذ

ٔثبنًشبسكخ ػٍ ثؼذ كال يٍ-:

االعـــــــــــــــى

و

انٕظٛفخ

1

أ.د /ػجذ انحًٛذ يحًذ سجت إثشاْٛى

أعزبر يزفشؽ

7

أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛشبٖٔ
د /يحًذ ػجذِ يحًذ ثشثبس

أعزبر يزفشؽ
أعزبر يغبػذ

د /طالح انذ ٍٚشؼجبٌ ػٛغٗ

أعزبر يغبػذ

ٔقذ أػززس ػٍ انحضٕس كال يٍ -1 -:د /يحًذ أحًذ ػجذ انحًٛذ انششٛذ٘ ٔقذ رغٛت ػٍ انحضٕس  -1د /.ػجذ هللا يظطفٗ َجٛم
ٔرٕنٗ عكشربسٚخ انجهغخ انغٛذحَ /جالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌ



ف ٙانجذاٚخ ٚزقذو انغٛذ أ.د /سئٛظ يجهظ انقغى ٔانغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيه ٍٛثبنقغى ثخبنض انؼضاء
نهذكزٕس /يحًذ أحًذ ػجذ انحًٛذ انششٛذ٘ نٕفبح ٔانذِ ٔداػ ٍٛهللا ػض ٔجم أٌ ٚزغًذ انفقٛذ ثشحًزّ ٔخبنض انظجش ٔانغهٕاٌ
ألعشرّ.
ٔٚزقذو انغٛذ أ.د /سئٛظ يجهظ انقغى ٔانغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيه ٍٛثبنقغى ثخبنض انزٓبَٙ
نهذكزٕسح /عَٕٛب حشٛش ٔرنك ثًُبعجخ ػقذ قشآَب 8
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صى ثذأ انغٛذ األعزبر انذكزٕس /سئٛظ انًجهظ االجزًبع ثزكش(ثغى هللا انشحًٍ انشحٛى) ٔانظالح ػه ٙانُج ٙػه ّٛانظالح ٔانغالو ٔسحت
عٛبدرّ ثبنغبدح انحضٕس أػضبء يجهظ قغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد صى قبو عٛبدرّ ثطشح جذٔل األػًبل يزضًُب اٜر:-ٙ
==========================================================================

اوال المصادقات-:
انزظذٚق ػهٗ يحضش يجهظ انقغى انغبثق ٔان ًُُؼقذ ٕٚو األحذ انًٕافق 7871/0/0و
===========================================================================

دساعبد ػهٛب -:
 -1ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انطبنجخ  /صْشاء عؼٛذ ثذٚش  -انًغجهخ نذسجخ انًبجغزٛش ثشأٌ االػززاس ػٍ االعزًشاس ف ٙسعبنخ انًبجغزٛش
انخبطخ ثٓب ٔرنك ثُبءا ػهٗ سغجزٓب8

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ انغبء رغجٛم انًبجغزٛش نهطبنجخ  /صْشاء عؼٛذ ثذٚش ٔرنك ثُبءا ٔرنك ثُبءا ػهٗ سغجزٓب8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -7ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ رغجٛم انًُٓذعخ  /أيٛشح انغٛذ
اثشاْٛى – (ثذسجخ  -انًبجغزٛش دٔسح ُٚبٚش  ) 7878الئحخ حذٚضّ ٔانشعبنخ رحذ ػُٕاٌ :
"َظبو رحذٚذ انٕٓٚخ انجٕٛيزشٚخ انًضبد نالَزحبل ثبعزخذاو رقُٛبد انزؼهى ثبألنخ "
" " Anti-Spoofing Biometric Identification System Using Machine Learning Techniques
نجُخ اإلششاف:
 -1أ.د َٕ /ال أحًذ انفٛشبٖٔ

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ

 -7أ.د /محمد أحمد الرشٌدي

أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ

 - 3د /8مروة عباس رداد

يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ رغجٛم َقطخ انجحش نذسجخ انًبجغزٛش المهندسة المذكورة1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4ثخظٕص انزقبسٚش انغُٕٚخ نهطالة انًغجه ٍٛنذسجخ انًبجغزٛش-:

 -1اثشاْٛى سٔثٗ عٛذ ثشيٛم

ٔ -0الء يحًذ خهٛم

 -7ػال حبفع ػجذ انجٕاد َٕٚظ

 – 6يشٔح شكشٖ ػجذ انؼظٛى يحًذ

َ -3بطش عهًٛبٌ ػجذ انخبنق عهًٛبٌ

 -18فبدٖ أحًذ اثشاْٛى خبطش

 -4أيٛشح سفؼذ يحًذ انغٛذ انظجٗ

ٔ - 11ائم أحًذ ػضد يحًذ ػُبٚذ

-5ػهٗ يحًذ ػجذ انشٓٛذ ػهٗ

 -17عًٛش عًٛش ػهٗ انؼًشٚطٗ

 -6ػضح حغٍ اثشاْٛى انفقٗ

 -13دػبء حبيذ ػجذ انؼضٚض اثٕ حغٍٛ
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 -14يحًذ فزحٗ أثٕ انؼال

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ يب جبء ثبنزقبسٚش8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث – بشأن الطالب الذٌن انتهت المدة القانونٌة لقٌدهم لدرجة -
الماجستٌر فى 2120/9/01وطلب السادة المشرفٌن بالمد لهم وهم -:
مالحظات
دورة القٌد
االسم
م
أكتوبر 2102م
ػال حبفع ػجذ انجٕاد َٕٚظ
0
2

َبطش عهًٛبٌ ػجذ انخبنق عهًٛبٌ

أكتوبر 2100م

0

اثشاْٛى سٔثٗ عٛذ ثشيٛم

أكتوبر 2105م

4

أيٛشح سفؼذ يحًذ انغٛذ انظجٗ

أكتوبر 2105م

5

يحًذ فزحٗ أثٕ انؼال

أكتوبر 2105م

6

ٔائم أحًذ ػضد يحًذ ػُبٚذ

أكتوبر 2104م

7

عًغش عًٛش ػهٗ انؼًشٚطٗ

أكتوبر 2104م

8

دػبء حبيذ ػجذ انؼضٚضأثٕ حغٍٛ

أكتوبر 2104م

9

ػهٗ يحًذ ػجذ انشٓٛذ ػهٗ

أكتوبر 2104م

01

أعًبء ػضد ػجذ هللا انغٛذ شكش

أكتوبر 2104م

00

شًٛبء ثذس يحًذ ػجذ انؼبطٗ

أكتوبر 2104م

02

ٔالء يحًذ خهٛم

أكتوبر 2106م

00

اثزغبو حًذٖ خضش انغٓهًٗ

أكتوبر 2106م

04

يشٔح شكشٖ ػجذ انؼظٛى يحًذ

أكتوبر 2105م

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ انزٕطٛخ ثبنًذ8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -6بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث – بشأن الطالب الذٌن انتهت المدة القانونٌة لقٌدهم لدرجة
الماجستٌر فى 2120/9/01وطلب السادة المشرفٌن بالغاء التسجٌل لهم َظشا الَقطبػٓى وهم -:
مالحظات
دورة القٌد
االسم
م
أكتوبر 2105م
يشفذ يحًذ يذحذ يحًذ انٕٓاسٖ
0

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

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

الكلٌة حاصلة على اإلعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم اإلعتماد فً 2106/7/2

Menoufia University

جــامعــة المـنوفـٌة

Faculty of Electronic Engineering

كلٌـــة الهـندســة اإللكـترونٌــــة
قغــى ْــُذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

Computer Science & Eng. Dept.

الرقم.. :هـ ح
2

التاريخ1212 / 9 /21:

سٓٚبو ػبطف يحًذ انؼضأ٘

املرفقات :

أكتوبر 2105م

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ انزٕطٛخ ثإنغبء انزغجٛم8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -2ثخظٕص انزقشٚش انغُٕ٘ نهطبنجّ /يشفذ يحًذ يذحذ يحًذ انٕٓاسٖ انًغجهخ نذسجخ انًبجغزٛش-:
انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ يب جبء ثبنزقشٚش ثإنغبء انزغجٛم نهطبنجخ َظشا ألَقطبػٓب8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -0ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انغٛذ أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛشبٖٔ  -انًششف انشئٛغ ٙػهٗ انطبنجخ  /رندا كمال أحمد سلطان – انًغجهخ نذسجخ
انذكزٕساِ ثبنقغى ٔرنك نزشكٛم نجُخ االيزحبٌ انشبيم ٔ -انشعبنخ رحذ ػُٕاٌ:
رؼضٚض األيٍ إلَزشَذ األشٛبء انقبئًخ ػه ٙرقُٛبد عهغهخ انكزم
”“Security Enhancement for Internet of Things Based on Blockchain Techniques

واقتراح تشكٌل لجنة االمتحان الشامل كالتالً ”
 -0ا1د /أمانً محمود سرحان
 -2ا1د /نوال أحمد الفٌشاوى
 -0ا8د/جًبل يحشٔط ػهٗ ػطّٛ
 -4ا8د /أحًذ صكٗ ساشذ
 -5د / 8يحًذ أحًذ انششٛذ٘

أعزبر ثقغى ُْذعخ انحبعجبد ٔانزحكى اٜن – ٙكهٛخ انُٓذعخ  -جبيؼخ طُطب
أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد
أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

أعزبر ثقغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخ
أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

لجنة اإلشراف على الرسالة :
 -0ا1د /نوال أحمد الفٌشاوى
 -2د /عز الدٌن بدوى جاد الرب

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد
يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل كالتالً
 -0ا1د /أمانً محمود سرحان
 -2ا1د /نوال أحمد الفٌشاوى
 -0ا8د/جًبل يحشٔط ػهٗ ػطّٛ
 -4ا8د /أحًذ صكٗ ساشذ
 -5د / 8يحًذ أحًذ انششٛذ٘

أعزبر ثقغى ُْذعخ انحبعجبد ٔانزحكى اٜن – ٙكهٛخ انُٓذعخ  -جبيؼخ طُطب
أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد
أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

أعزبر ثقغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخ
أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -9بخصوص التقرٌر الجماعً عن االمتحان الشامل نهًُٓذط /اٌهاب محمد ابراهٌم خاطر – انًغجم نذسجخ انذكزٕساِ ثبنقغى – ٔانشعبنخ
رحذ ػُٕاٌ -:
"تحسٌن نقل البٌانات على شبكات االستشعار الالسلكٌة تحت الماء"
""Data Transmission Improvement Over Underwater Wireless Sensor Networks
انًششفٌٕ -:
 -0ا1د /نوال أحمد الفٌشاوى
 -2د /محمد بدوى محمد بدوى
 -0د /مها سعد الدٌن طلبة

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد
يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد
يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

نجُخ االيزحبٌ انشبيم -:
 -0ا1د /نوال أحمد الفٌشاوى
 -2ا1د /اٌهاب عبد الوهاب عبد الجواد
 -0ا8د/جًبل يحشٔط ػهٗ ػطّٛ
 -4ا8د /اعبيخ فٕصٖ صْشاٌ
 -5د / 8طالح انذ ٍٚشؼجبٌ ػٛغٗ

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد
أعزبر ثقغى ُْذعخ انحبعجبد ٔانُظى كهٛخ انُٓذعخ جبيؼخ حهٕاٌ
أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

أعزبر ثقغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد
أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبػزًبد االيزحبٌ انشبيم ٔانًٕافقخ ػهٗ يب جبء ثبنزقشٚش.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -01ثخظٕص انزقشٚش انغُٕ٘ نهطبنجخ  /شًٛبء يحًذ ْبَ ٙػهٗ قُذٚم انًغجهخ نذسجخ انذكزٕساِ8

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ يب جبء ثبنزقشٚش8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -11بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث – بشأن الطالبة /شًٛبء يحًذ ْبَ ٙػهٗ قُذٚم الذي انتهت
المدة القانونٌة لقٌدها لدرجة الدكتوراه فى 2120/9/01وطلب السادة المشرفٌن بالمد لها 1

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ انزٕطٛخ ثبنًذ8
============================================================================
انتهى االجتماع حيث كانت ا لساعة الواحدة بعد الظهر
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Menoufia University

جــامعــة المـنوفـٌة

Faculty of Electronic Engineering

كلٌـــة الهـندســة اإللكـترونٌــــة
قغــى ْــُذعخ ٔػهٕو انحبعجبد

الرقم.. :هـ ح

Computer Science & Eng. Dept.

التاريخ1212 / 9 /21:

املرفقات :

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحـية و التقدير
أيــ ٍٛانًجهــــــظ

سئٛظ يجهظ انقغى

د /أحًذ يظطفٗ شحبرخ

أ .د /جًبل يحشٔط ػطٛخ
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