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 2/7/2104الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 (27) سلى انؼبدٚخ ثجهغزّ انمغى يجهظ اجزًبع يذؼش 

ُؼمذح ًُ  و24/0/7778 انًٕافك االدذ ٕٚو ٔان

انضبَٛخ ػشش  انغـــبػخ رًـــبو فٙ( 27) سلى انؼبدٚخ ثجهغزّ انمغى يجهظ اجزًغو 24/0/7877 انًٕافك االدذ ٚــــٕو فٙ ئَّ     

 ٔدؼٕس انغبدح األػؼبء اٜرٙ أعًبؤْى:  ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚ /أ.د انغٛذ انغٛذ ػًٛذ انكهٛخانجهغخ  ٔرــٕنٗ ظٓشا

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 2 جمال محروس عطيةأ.د/  أعزبر 

 7 َجٛم ػجذ انٕادذ ئعًبػٛمأ.د /  أعزبر يزفشؽ

ِ يذًذ ثشثبس      د/  أعزبر يغبػذ   يذًذ ػجذ

 4    طالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغٗد/   أعزبر يغبػذ  

  د/ يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ   أعزبر يغبػذ

 5           د/ يشٔح أدًذ انشذبد شٕيبٌ أعزبر يغبػذ

 6 / يشفذ يذًٕد يٕعٗ  8د اعزبر يزفشؽ) يذسط(

 2 أدًذ يظطفٗ شذبرخد/  يذسط  

 0   يٓب عؼذ انذٍٚ ؽهجخد/  يذسط  

 6 ػجذ هللا يظطفٗ َجٛم ./ يذسط  

ٍ ثؼذ                                     -كال يٍ:ٔثبنًشبسكخ ػ

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 2 أ.د/ ػجذ انذًٛذ يذًذ سجت ئثشاْٛى أعزبر يزفشؽ

 7 َٕال أدًذ انفٛشبٖٔأ.د/  أعزبر يزفشؽ

ٍ ػجذ انْٕبة دغٍ 8د -7  د/ اٚٓبة ػضٚض خهٛم -2 -انذؼٕس كال يٍ:ٔلذ أػززس ػٍ    / َشيٛ

    ح/ َجالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌانغٛذ انجهغخ عكشربسٚخٔرٕنٗ      

ثزُٓئخ انغٛذ االعزبر ًجهظ ٔانغبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيهٍٛ ثبنمغى انفٙ انجذاٚخ ٚزمذو انغٛذ أ.د/ سئٛظ      

 نزٕنٛخ يُظت ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة  جمال محروس عطيةانذكزٕس/  

   

 يجهظ أػؼبء انذؼٕس ثبنغبدح عٛبدرّ ٔسدت ٔانغالو انظالح ػهّٛانُجٙ  ػهٙ ٔانظالح (انشدٛى انشدًٍ هللا ثغى)ثزكش االجزًبع انًجهظ سئٛظ /انذكزٕس ألعزبرا انغٛذ ثذأصى   

 8دانذبعجب ٔػهٕو ُْذعخ لغى
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 -:المصادقاتاوال 

ُؼمذ انغبثك انمغى يجهظ يذؼشٗ ػه انزظذٚك ًُ  8و22/2/7877 انًٕافك األدذ ٕٚو ٔان

================================================================= 

 يٕافك ثبنزفٕٚغ:صبَٛب 
2-  ٍ بد انذٍٚ ػجذ/ انًُٓذعخثخظٕص انطهت انًمذو ي ًٕافمخ ػهٗ رجـذٚذ ا -ثبنمغى  انًؼٛذح – انشاصق يشعٗ أيم ًػ يشافك صٔط جبصح ثشأٌ انـ

  .ثذٔنّ انكٕٚذ

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 1يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

يشافك جبصح ثشأٌ انـًٕافمخ ػهٗ رجـذٚذ ا -ثبنمغى  انًذسط – يذًذ ػجذ انؼضٚض ػجذ هللا ػجذ انؼضٚض/ انذكزٕسثخظٕص انطهت انًمذو يٍ  -7

  .صٔجخ ثذٔنّ انغؼٕدٚخ

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 1يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

ٕافمخ ػهٗ رجـذٚذ األجبصح  -انًذسط ثبنمغى  –ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انغٛذ انذكزٕس/ اعبيخ ػجذ انؼظٛى يذًذ ثٓجذ انشمُمٛشٖ  -3 ثشأٌ انًـ

 انخبطخ ثّ نهؼبو )انضبيٍ(  نهؼًم ثجبيؼخ انطبئف ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ. 

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 1بالموافقة بالتفويضيوصى مجلس القسم 

============================================================= 

   -: انؼاللبد انضمبفٛخ:صبنضب 
ٗ رغجٛم األثذبس انخبطخ ثٓب  -ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انًُٓذعخ / َشيٍٛ جًبل سصق  -4  8ثشأٌ انًٕافمخ ػه

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

تقع في مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم بأن عناوين األبحاث باللغة حيث  اعلى تسجيل األبحاث الخاصة به ةالقسم بالموافقيوصى مجلس      
 االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ٗ رغجٛم األثذبس انخبطخ ثٓب  –ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انًُٓذعخ / ْجّ اثشاْٛى انغٛذ انجذٛش٘  -5  8ثشأٌ انًٕافمخ ػه

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

حيث تقع في مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم بأن  اعلى تسجيل األبحاث الخاصة به ةيوصى مجلس القسم بالموافق     

    عناوين األبحاث باللغة االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ٗ رغجٛم األثذبس انخبطخ ثٓب  –أية عبد النبي أحمد ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انًُٓذعخ /  -6 ٌ انًٕافمخ ػه  8ثشأ

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

على تسجيل األبحاث الخاصة بها حيث تقع في مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم بأن عناوين األبحاث باللغة  ةيوصى مجلس القسم بالموافق    

 االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ٗ رغجٛم األثذبس انخبطخ ثٓب  – راندا كمال احمدثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انًُٓذعخ /  -2 ٌ انًٕافمخ ػه  8ثشأ

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

على تسجيل األبحاث الخاصة بها حيث تقع في مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم بأن عناوين األبحاث باللغة  ةيوصى مجلس القسم بالموافق     

    .االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية

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

ثشأٌ انًٕافمخ ػٗه رغجٛم  – المدرس المساعد بالقسم -  كامل عين شوكة أثار علىثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انًُٓذعخ /  -0

 8األثذبس انخبطخ ثٓب 

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

حيث تقع في مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم بأن  اعلى تسجيل األبحاث الخاصة به ةيوصى مجلس القسم بالموافق     

    عناوين األبحاث باللغة االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية.

======================================================================= 

   -:دساعبد ػهٛب : صبنضب
 يٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ رغجٛم انًُٓذعخ / عهًٗ سأفذ يذًذ انغؼٕد٘  بخصوص الخطاب الوارد -6

 -( الئذخ دذٚضّ ٔانشعبنخ رذذ ػُٕاٌ :7878ثذسجخ انذكزٕسِا  )دٔسح أكزٕثش  –

 انزؼهى انؼًٛك" رمُٛبد"رذغٍٛ رهخٛض انفٛذٕٚ ػهٗ أعبط 

"Video Summarization Enhancement Based on Deep Learning Approaches" 

 نجُخ اإلششاف:   

 جبيؼخ انًُٕفٛخ-كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر يزفشؽ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                          َٕال ادًذ انفٛشبٔ٘أ.د /  -2      

 جبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –د/ أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ              أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد 8ا -7     

ٙ انغٛذ ػجذ انغًٛغد/ 8ا -3      خ انًُٕفٛخجبيؼ -كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ –أعزبر ثمغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخ                  فزذ

  جامعة المنوفية –كلية الهندسة االلكترونية  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                            انششٛذ٘ أدًذ يذًذ /8د -4   

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 8حانًزكٕس خنهًُٓذعػهٗ رغجٛم خطخ انجذش ًٕافمخ ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبن

ٗ رغجٛم انًُٓذعخ / أعًبء  بخصوص الخطاب الوارد -28 ٌ انًٕافمخ ػه ٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأ ي

 -( الئذخ دذٚضّ ٔانشعبنخ رذذ ػُٕاٌ :7878ثذسجخ انذكزٕساِ  )دٔسح ُٚبٚش   – عٛذ يذًذ دغبٌ

 "انكشف ػٍ انجشًٚخ ٔانزُجإ ثٓب ثبعزخذاو انزمُٛبد انزكٛخ"
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"Crime Detection and Prediction Using Intelligent Techniques" 

 نجُخ اإلششاف:   

 جبيؼخ انًُٕفٛخ-كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد      د/ أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ           8ا -2

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغٍ انجُٓغبٖٔ       أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  /8د  -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –ػض انذٍٚ ثذٖٔ جبد انشة دًذاٌ            يذسط ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  /8د  -3

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

ٔانز٘ ٚفٛذ  -رامي جمال محمد انخبطخ ثبنًُٓذط /  انًبجغزٛشٍ ػهٗ سعبنخ ٛثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششف  -22

 : ٕ ً ٔأطجذذ طبنذخ نزشكٛم نجُخ انذكى ٔانًُبلشخ. ٔػُٕاٌ انشعبنخ ْ    -ثأٌ انشعبنخ لذ أػذد ئػذاداً َٓبئٛب

 انُظٙ ثبعزخذاو رمُٛبد انزؼهى اٜنٙ" ط"َظبو اكزشبف األلزجب

"Text Plagiarism Detection System Using Machine Learning Technique" 

ٙ أعًبؤْى : ٙ أدذ انغبدح اٜر ٌ انًذكى انخبسج ٌ ٚكٕ ٌ أ  -ٚمزشح انغبدح انًششفٕ

                            انمبْشح –اعزبر ثًؼٓذ انجذٕس االنكزشَٔٛبد        يذًذ َٕس انغٛذ أدًذ                أ.د./  -2

 جبيؼخ ؽُطب –اعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ                        أيبَٙ يذًٕد عشدبٌ /.أ.د -7

 جبيؼخ دهٕاٌ               –اعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ                     أ.د/ عبيخ ػجذ انشدًٍ أدًذ -3

 -اٌ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٙ : 

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                     يذًذ ػجذِ ثشثبس           أ.د /  -2

  جامعة المنوفية –كلية الهندسة االلكترونية  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد        َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغٍ انجُٓغبٖٔ /8د -2
 جامعة المنوفية –كلية الهندسة االلكترونية  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ                      /8د -3

 -: نجُخ اإلششاف ػٍ

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  يزفشؽ أعزبر               َٕال ادًذ انفٛشبٖٔ /أ.د -2

  جامعة المنوفية –كلية الهندسة االلكترونية  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  يذًذ أدًذ انششٛذ٘              /8د -2
ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 -يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنه الفحص والمناقشة:
 
  انمبْشح –اعزبر ثًؼٓذ انجذٕس االنكزشَٔٛبد        يذًذ َٕس انغٛذ أدًذ                أ.د./  -2

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                     يذًذ ػجذِ ثشثبس           أ.د /  -7

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  يزفشؽ أعزبر                         َٕال ادًذ انفٛشبٖٔ /أ.د -3

  جامعة المنوفية –كلية الهندسة االلكترونية  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد            يذًذ أدًذ انششٛذ٘             /8د -4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٔانز٘ ٚفٛذ  -أية عبد النبي أحمد ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششفٍٛ ػهٗ سعبنخ انًبجغزٛش انخبطخ ثبنًُٓذعخ/   -27

 : ٕ ً ٔأطجذذ طبنذخ نزشكٛم نجُخ انذكى ٔانًُبلشخ. ٔػُٕاٌ انشعبنخ ْ    -ثأٌ انشعبنخ لذ أػذد ئػذاداً َٓبئٛب

 " خرمُٛبد رذهٛم انجٛبَبد أليٍ انًؼبيالد انًبنٛ" 

Data Analysis Techniques for Financial Transactions Security "" 

ٙ أعًبؤْى : ٙ أدذ انغبدح اٜر ٌ انًذكى انخبسج ٌ ٚكٕ ٌ أ  -ٚمزشح انغبدح انًششفٕ

 جبيؼخ كفش انشٛخ                          –أ.د./ ػجذ انفزبح ػجذ انُجٗ ػطٛخ ْهٛم          اعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ   -2
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952     3765كزشَٔٛخ، يُٕف إلعخ اذكهٛخ ان3625763/840ُٓفبكظ:3625763/840د:    

 2/7/2104الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 انمبْشح  –يذًذ َٕس انغٛذ أدًذ                       اعزبر ثًؼٓذ انجذٕس االنكزشَٔٛبد  /.أ.د -7

 انًُٕفٛخجبيؼخ  – انذبعجبد ٔانًؼهٕيبداعزبر ثكهٛخ أششف ثٓجبد انغٛغٗ                      أ.د/  -3

 -اٌ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٙ : 

 جامعة المنوفية –كلية الهندسة االلكترونية  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد        َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغٍ انجُٓغبٖٔ /8د -2

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                       ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔأ.د / يذًذ   -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد        د/ جًبل يذشٔط ػطٛخ                  8ا -3

 -: نجُخ اإلششاف ػٍ

 جبيؼخ انًُٕفٛخ  –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –د/ أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ              أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد 8ا -2

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 -مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنه الفحص والمناقشة:يوصى 

 جبيؼخ كفش انشٛخ                          –اعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ       أ.د./ ػجذ انفزبح ػجذ انُجٗ ػطٛخ ْهٛم          -2

 جامعة المنوفية –كلية الهندسة االلكترونية  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد        َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغٍ انجُٓغبٖٔ /8د -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –د/ أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ              أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد 8ا -3

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

بشأن الطالب الذين انتهت المدة القانونية لقيدهم لدرجة  –بخصوص الخطابات الواردة من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العيا والبحوث  -01
 -وطلب السادة المشرفين بالمد لهم وهم :11/9/2122الدكتوراه فى 

 مالحظات دورة القيد االسم م

  م2102أكتوبر  اعالو انشذبد ػًبسح ػطٛخ   0

 م2101أكتوبر  عبيٛخ يذٗ ػجذ انٓبد٘ عشٔس 2
 

 م2101أكتوبر  أدًذ يذًذ انغٛذ انشبيٙ 1
 

 م2102أكتوبر  أدًذ دًذ٘ أدًذ ػشفخ 2
 

ّ اثشاْٛى انغٛذ انجذٛشٖ 3  م2104أكتوبر  ْج
 

ٗ ػجذ انؼضٚض يشعٗ 4  م2104أكتوبر  أدًذ عبي
 

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

ٗ انزٕطٛخ ثبنًذًٕافمخ ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبن  8ػه

٘ ادًذ ػشفخ انشبيم نهًُٓذط/  االيزذبٌػٍ  انجًبػٙالتقرير بخصوص  -24 انًغجم ثذسجخ  - انًشط انًغبػذ ثبنمغى –أدًذ دًذ

 رذذ ػُٕاٌ:ٔانشعبنخ   انذكزٕساِ ثبنمغى

 "انزُمٛت ػٍ انجٛبَبد انجُٛٛخ نذػى انزشخٛض انطجٙ  "

“Mining Genomic Data to Support Medical Diagnosis" 

: ٌ  -انًششفٕ

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر يزفشؽ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                           .د / َٕال ادًذ انفٛشبٔ٘ -2

 جبيؼخ انًُٕفٛخ–كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  يغبػذ أعزبر                     / يذًذ ثذٔ٘ يذًذ ثذ0٘ٔد -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ–كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  يذسط                             د. / يشٔح ػجبط سداد  -3
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952     3765كزشَٔٛخ، يُٕف إلعخ اذكهٛخ ان3625763/840ُٓفبكظ:3625763/840د:    

 2/7/2104الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

ٌ انشبيم :نجُخ    -االيزذب
 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر يزفشؽ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد    انفٛشبٖٔ                  د/ َٕال أدًذ 8ا -2

 جبيؼخ انًُٕفٛخ–كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –ثمغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد انظُبػٛخ ٔانزذكى  يزفشؽ أعزبر              يذًذ ػجذ انؼظٛى انجشدُٚٗ د/8ا -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ–كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد         ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚد/ 8 أ -3

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد ط ػطٛخ                   د/ جًبل يذش8ٔا -4

ٍ فٓٛى         يذًٕدد/ 8ا -5 ٙ    يذًذ ايٛ ُذعخ   –أعزبر ثمغى ُْذعخ انذبعجبد ٔانزذكى اٜن  جبيؼخ ؽُطب-كهٛخ آن

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

ٗ يبٌ ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبػزًبد االيزذب     .جبء ثبنزمشٚش انشبيم ٔانًٕافمخ ػه

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

المدرس  -أدًذ دًذ٘ ادًذ ػشفخ ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششفٍٛ ػهٗ سعبنخ انذكزٕساِ انخبطخ ثبنًُٓذط /   -25

ٌ  -  المساعد بالقسم بً ٔأطجذذ طبنذخ نزشكٛم نجُخ انذكى ٔانًُبلشخ . ٔػُٕا ٔانز٘ ٚفٛذ ثأٌ انشعبنخ لذ أػذد ئػذاداً َٓبئٛ

 : ٕ    -انشعبنخ ْ

 "انزُمٛت ػٍ انجٛبَبد انجُٛٛخ نذػى انزشخٛض انطجٙ  "

“Mining Genomic Data to Support Medical Diagnosis" 

ٙ أعًبؤْى : ٙ أدذ انغبدح اٜر ٌ انًذكى انخبسج ٌ ٚكٕ ٌ أ  -ٚمزشح انغبدح انًششفٕ

 جبيؼخ ثٕس عؼٛذ                            –اعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ       سأٚخ ٚذٛٗ سصق                      أ.د./ 

 جبيؼخ دهٕاٌ –عبيخ ػجذ انشدًٍ أدًذ                   اعزبر ثكهٛخ انذبعجبد ٔانًؼهٕيبد  /.أ.د

 جبيؼخ انًُظٕسح –اعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ                     أ.د/ أيٛشح ٚبعٍٛ ْٛكم        

 -اٌ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٙ : 

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد   أ.د / جًبل يذشٔط ػهٙ ػطٛخ            -2

  جامعة المنوفية –كلية الهندسة االلكترونية  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                     انششٛذ٘ أدًذ يذًذ /8د -2
  جامعة المنوفية –كلية الهندسة االلكترونية  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                    يشِٔ أدًذ شٕيبٌ    /8د -3

 -: نجُخ اإلششاف ػٍ

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر يزفشؽ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                َٕال ادًذ انفٛشبٖٔ أ.د/ -2

  جامعة المنوفية –كلية الهندسة االلكترونية  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد           يذًذ ثذٖٔيذًذ ثذٖٔ  /8د -2
ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 -يوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكيل لجنه الفحص والمناقشة:

 جبيؼخ ثٕس عؼٛذ               –اعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ   ٛٗ سصق                        أ.د./ سأٚخ ٚذ -2

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد   أ.د / جًبل يذشٔط ػهٙ ػطٛخ             -7

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخ -أعزبر يزفشؽ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                       َٕال ادًذ انفٛشبٖٔ أ.د/ -3

 جبيؼخ انًُٕفٛخ  –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ /8د -4

 

ٔانشعبنخ   ثذسجخ انذكزٕساِ ثبنمغى خانًغجه - َشيٍٛ جًبل سصق/ خانشبيم نهًُٓذع االيزذبٌػٍ  انجًبػٙالتقرير بخصوص   -26

 رذذ ػُٕاٌ:
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952     3765كزشَٔٛخ، يُٕف إلعخ اذكهٛخ ان3625763/840ُٓفبكظ:3625763/840د:    

 2/7/2104الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 "َظبو رذهٛم ثٛبَبد فؼبل نهضساػخ انزكٛخ"

" An Efficient Data Analysis System for Smart Farming" 

: ٌ  -انًششفٕ

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد              ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚد/ 8 أ -2

 جبيؼخ كفش انشٛخ –اعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ                         / ػجذ انفزبح ػطٛخ ْهٛمأ.د -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد اعزبر يغبػذ                          يذًذ ادًذ انششٛذ٘د. /  -3

                      جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –يذسط ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد      جبد انشة دًذاٌ      د. / ػض انذٍٚ ثذٔ٘ -4

ٌ انشبيم :نجُخ    -االيزذب
 جبيؼخ انًُٕفٛخ –ٔانًؼهٕيبد أعزبر ثكهٛخ انذبعجبد                          د/ دبرى يذًذ عٛذ أدًذ8ا -2

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد              ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚد/ 8ا -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ – كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ –االنكزشَٔٛبد انظُبػٛخ ٔانزذكىثمغى ُْذعخ  أعزبرػٕع                   ػهٗ أدًذ د/ دًذ٘ 8ا -3

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  يغبػذ أعزبر                   َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغٍ/ 8د -4

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  يغبػذ أعزبر                 / طالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغ8ٗد -5

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

ٗ يبٌ ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبػزًبد االيزذب     .جبء ثبنزمشٚش انشبيم ٔانًٕافمخ ػه

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

ًذ أًٍٚأ.د/ ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انغٛذ   -22 ٛذ انغٛذ أد  - / اصبس ػهٗ ػٍٛ شٕكخ خػهٗ انطبنج انشئٛغٙانًششف  - ِشػًٛ انغ

ِ ثبنمغى ٔرنك نزشكٛم نجُخ االيزذبٌ انشبيمخ  انًغجه -  المساعد بالقسمالمدرس   رذذ ػُٕاٌ:ٔانشعبنخ  - نذسجخ انذكزٕسا

 "يؼبنجخ ئشبساد انًخ الكزشبف األَشطخ انذيبغٛخ"

“Brain Signal Processing for Mental Activities Detection” 

  كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان  واقتراح
 بنهاجامعة  –والذكاء االصطناعىكهٛخ انذبعجبد  -يزفشؽ ثمغى َظى انًؼهٕيبد أعزبر                 بٔ٘شزانشؽبسق أدًذ د/ 8ا -2

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد              ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚد/ 8ا -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد        أ.د / جًبل يذشٔط ػهٙ ػطٛخ           -3

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  – ثمغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخ أعزبر  د/ عؼٛذ يذًذ ػجذ انؼبؽٗ ثظم           8ا -4

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  يغبػذ أعزبر                   يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ/ 8د -5

 على الرسالة : لجنة اإلشراف
 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد              ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚد/ 8 أ -2

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  يغبػذ أعزبر/ يذًذ يؼٕع اثشاْٛى                        8د -7

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

  كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان على  يوصى مجلس القسم بالموافقة
 جبيؼخ ثُٓب –ٔانزكبء االططُبػٗكهٛخ انذبعجبد  -يزفشؽ ثمغى َظى انًؼهٕيبد أعزبر                       بٔ٘شزؽبسق أدًذ انشد/ 8ا -2

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد              ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚد/ 8ا -7
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 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد        أ.د / جًبل يذشٔط ػهٙ ػطٛخ           -3

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  – ثمغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخ أعزبرد/ عؼٛذ يذًذ ػجذ انؼبؽٗ ثظم             8ا -4

 جبيؼخ انًُٕفٛخكهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  – –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد              ذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ      يذً/ 8د -5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
رانا محمود عبد الطالبة /  تسجيلبخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إيقاف  -01

 1لرعاية طفلتهاوذلك 2120/2122للعام الجامعي  (2101بدورة أكتوبر )لدرجة الماجستير  المسجلة -العزيز 

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

   1المهندسة المذكورة تسجيلإيقاف  انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ ٕٚطٗ يجهظ

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

 -أحمد جمال محمود عرفة/ من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة الغاء قيد الطالب  بخصوص الخطاب الوارد -09
 1را لظروف خاصة بهم وذلك نظ2120/2122 الجامعيم للعام 2122المقيد بدورة يناير 

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

   1المذكور المهندس الغاء قيد ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ

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

اسات فتح باب القيد لطالب الدرالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  ثخظٕص -78
 م  2122/2121م للعام الجامعي  2122دورة أكتوبر  دكتوراه (  –ماجستير  –العليا ) دبلوم 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

     ٗ ٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػه م للعام  2122دكتوراه (  دورة أكتوبر  –ماجستير  –فتح باب القيد لطالب الدراسات العليا ) دبلوم ٕٚط
 م  2122/2121الجامعي 

=======================================================================    

 يٕػٕػبد ػبيخ : :خبيغب
ٍ انًُٓذعخ /  ػال دبفع ػجذ انجٕاد َٕٚظ  -72 ٙ دسجخ يذسط يغبػذ ثبنمغى  -يؼٛذح ثبنمغى  –ثخظٕص انطهت انًمذو ي ٍ ف  8نهزؼٛٛ

 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

َٕظ /  خٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ رؼٍٛٛ انًُٓذع     ب كبَذ ثبنمغى دٛش أَٓ يغبػذ فٗ دسجخ يذسط -يؼٛذح ثبنمغى  –ػال دبفع ػجذ انجٕادٚ 

  8ثبنمغى يؼٛذحثٕظٛفخ  بيُز رؼُٛٓ  ٓبٔػًه بيغهكٓ فٙ يهزضيخ

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

سػبٚخ ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ يُذٓب أجبصح  –يذسط ثبنمغى  –ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انغٛذ انذكزٕس / عذش سجت انمضاص  -77

 8) نهؼبو انضبَٙ( ٔرنك ؽفهّ 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس
 8يُذٓب أجبصح ٔرنك نشػبٚخ ؽفهٓب) نهؼبو انضبَٙ(ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2/7/2104الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

م  -73 اسد يٍ انغٛذ االعزبر انذكزٕس/ ػًٛذ انكهٛخ ثشأٌ يٕلف انًُٓذعخ / ايبَٗ ػجذ انذًٛذ انغٛذ لُٚذ انًذسط  –ثخظٕص انخطبة إن

نى رزغهى انًغ انؼًم ثبنكهٛخ ٔنى رزمذو ثأٔساق رجذٚذ االجبصح دزٗ ربسٚخّ ثؼذ اَزٓبء االجبصح انًًُٕدخ بػذ ثبنمغى دٛش نى رؼذٔ 

 ٍ  8ٔرى اسعبل صالس خطبثبد يغجهخ ثؼهى انٕطٕل نغٛبدرٓب 32/3/7877نٓب ثذٌٔ يشرت نًشافك صٔط ثكُذا اػزجبسا ي

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

ٗ ارخبر ًجهظ ان ادٛؾ  انًُظًخ نزنك .انمبََٕٛخ االجشاءاد ػهًب ٔانًٕافمخ ػه

======================================================================= 

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى
 

 التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا

 

  ًجهظان سئٛظ                                                            انًجهــــــظ                    أيــٍٛ     

 

ٗ شذبرخ  د/   أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشح     /د .أ                                                                   أدًذ يظطف


