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 (6) سقٌ اىؼاديح تجيغرٔ اىقغٌ ٍجيظ اجرَاع ٍحضش 

ْؼقذج َُ  33/7/7778ً اىَ٘افق االحذ يً٘ ٗاى

 اىغـــاػح ذَـــاً في( 6) سقٌ اىؼاديح تجيغرٔ اىقغٌ ٍجيظ اجرَغً 33/7/7877 اىَ٘افق االحذ يــــً٘ في إّٔ     

ٗحض٘س  جَاه ٍحشٗط ػطيح /اىذمرـــ٘س األعرـار اىغيذ اىَجيظ سئيظاىجيغح  ٗذــ٘ىٚ طثاحاػشش  اىؼاششج ٗاىْظف

 اىغادج األػضاء اآلذي أعَاؤٌٕ: 

 ً ٌـــــــــــــــاالع اى٘ظيفح

 3 ٓشػَي اىغيذ اىغيذ أحَذ أيَِأ.د/  أعرار 

 7 ػثذ اى٘احذ إعَاػيو ّثيوأ.د /  أعرار ٍرفشؽ

 3 ٍحَذ ػثذٓ ٍحَذ تشتاس             د/   أعرار ٍغاػذ  

 4 د/ ّشٍيِ ػثذ اىٕ٘اب حغِ  أعرار ٍغاػذ  

 5    طالح اىذيِ شؼثاُ ػيغٚد/  أعرار ٍغاػذ  

 6    د/ ٍشٗج أحَذ اىشحاخ شٍ٘اُ أعرار ٍغاػذ  

 2 / ٍشفد ٍحَ٘د ٍ٘عٚ   8د )ٍذسط( أعرار ٍرفشؽ

 0 أحَذ ٍظطفٚ شحاذحد/  ٍذسط  

 6                  د/ ٍٖا عؼذ اىذيِ طيثح ٍذسط

 -مال ٍِ:ٗتاىَشاسمح ػِ تؼذ                                   

 ً ٌـــــــــــــــاالع اى٘ظيفح

 3 أ.د/ ػثذ اىحَيذ ٍحَذ سجة إتشإيٌ أعرار ٍرفشؽ

 7 ّ٘اه أحَذ اىفيشاٗٙأ.د/  أعرار ٍرفشؽ

            تذٗٙ ٍحَذ تذٗٙ/ ٍحَذ 8د -7          ايٖاب ػضيض خييود/  -3 -ٗقذ أػرزس ػِ اىحض٘س مال ٍِ:

   ػثذ هللا ٍظطفٚ ّثيو د./ -3ػِ اىحض٘س  ذغيةٗقذ 

 ج/ ّجالء ػثذ اىؼظيٌ صٕشاُ   اىغيذ اىجيغح عنشذاسيحٗذ٘ىٚ 

 ٗاىغالً اىظالج ػيئاىْثي  ػيي ٗاىظالج (اىشحيٌ اىشحَِ هللا تغٌ)تزمش االجرَاع اىَجيظ سئيظ /اىذمر٘س ألعرارا اىغيذ تذأشٌ     

 8خاىحاعثا ٗػيً٘ ْٕذعح قغٌ ٍجيظ أػضاء اىحض٘س تاىغادج عيادذٔ ٗسحة
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 -:المصادقاتاوال 

ْؼقذ اىغاتق اىقغٌ ٍجيظ ٍحضشٚ ػي اىرظذيق َُ  ً 7877/ 6/3 اىَ٘افق األحذ يً٘ ٗاى

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

 -:اىؼالقاخ اىصقافيح
/ ٍحَذ 8ٍشاسمح د اىَ٘افقح ػيٚ  أعرار تاىقغٌ تشأُ -أيَِ اىغيذ احَذ اىغيذ ػَيشج / د8تخظ٘ص اىطية اىَقذً ٍِ ا -3

 ػضج حغِ اتشإيٌ اىفقٚفي اىثحس اىَغرخيض ٍِ سعاىح اىَاجغريش ىيثاحصح/  -اعَاػيو مشاس 

 ػْ٘اُ اىثحس

"Computer-Assisted Lung Diseases Detection From Pediatric Chest Radiography Using Long Short-

Term Memory Networks"  

  8خ٘اسصٍياخ اىثحس ٍشاجؼح اىثحس ٗذخظظٔ اىذقيق في اىْٖذعح اىطثيح اقرشاحٗ في فنشج اىثحس حيس أّٔ شاسك

 -:اىــــــــقـــــــــــــــشاس

 1اىَزم٘س ػْ٘أّ تؼاىيح في اىثحس -ٍحَذ اعَاػيو مشاس / 8دبالموافقة على مشاركة ٌوصى مجلس القسم      

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

   -:دساعاخ ػييا : ساتؼا
تخظ٘ص اىخطاب اى٘اسد ٍِ اىغيذ أ.د/ ٗميو اىنييح ىيذساعاخ اىؼييا ٗاىثح٘ز تشأُ اىَ٘افقح ػيٚ ذغجيو اىَْٖذط / ٍحَذ  -7

 -ٗاىشعاىح ذحد ػْ٘اُ :( الئحح حذيصٔ  7878دٗسج أمر٘تش ) اىذمر٘سآ   ىيرغجيو تذسجح –ششيف ّثيو ػثذ ستٔ 

 " ٍينْح ّظاً رمٚ الخرثاس ٗذحفيض اىذٍاؽ"

"Automation of an Intelligent System for Testing and Stimulating the Brain" 

 ىجْح اإلششاف:   

 جاٍؼح اىَْ٘فيح -اىْٖذعح اإلىنرشّٗيح نييحت -أعرار ٍرفشؽ تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ         ّثيو ػثذ اى٘احذ اعَاػيوأ.د/  -3      

 جاٍؼح اىَْ٘فيح -اىْٖذعح  نييحت –د/ جَاه ٍحشٗط ػطيح             أعرار تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ 8ا -7

 اعرار ٍرفشؽ ٗسئيظ قغٌ االىنرشّٗياخ ٗاالذظاالخ تَؼٖذ االٕشاٍاخ ىيْٖذعح ٗاىرنْ٘ى٘جيا تاىغادط ٍِ امر٘تش  / حَاه أحَذ اىغيذ اىشيخ       د8ا -3

 جاٍؼح اىَْ٘فيح –أعرار ٍغاػذ تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ مييح اىْٖذعح االىنرشّٗيح       د. / طالح اىذيِ شؼثاُ ػيغٚ -4

 جاٍؼح ػيِ شَظ –مييح اىطة –/ ٕثٔ ٍحَذ ذ٘فيق                  اعرار ٍغاػذ طة ٗطحح اىَغْيِ ٗػيً٘ األػَاس 8د -5

 -:اىــــــــقـــــــــــــــشاس

 1المذكور يَْٖذطى خطح اىثحس ذغجيو ػيٚ بالموافقةي٘طٚ ٍجيظ اىقغٌ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 –الغاء قٌد المهندس / هانً هاشم أحمد أبو العٌنٌن  بشأن –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -5
م حٌث انتهت المدة القانونٌة فً 2102المقٌد لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة وعلوم الحاسبات دورة ٌناٌر 
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م ولم ٌتقدم بالتسجٌل لنقطة البحث  والمدة القانونٌة للحصول على درجة دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة هً خمس 10/0/2122
 1سنوات من تارٌخ القٌد

 -:اىــــــــقـــــــــــــــشاس

 8اىغاء قيذ اىَْٖذط اىَزم٘سي٘طٚ ٍجيظ اىقغٌ تاىَ٘افقح ػيٚ 

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

 1على ابراهٌم محمد  والمسجل  لدرجة الماجستٌر بخصوص التقرٌر السنوي للطالب / حسٌن  -2

 -:اىــــــــقـــــــــــــــشاس

 8تاىرقشيش ٍا جاءػيٚ ي٘طٚ ٍجيظ اىقغٌ تاىَ٘افقح       

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

بخصوص التقرٌر السنوي للطالبة / رانٌا السٌد عبد العزٌز ابراهٌم  والمسجلة  لدرجة الدكتوراه وتوصٌة السادة المشرفٌن بإلغاء  -7
 1التسجٌل للطالبة لعدم التواصل

 -:اىــــــــقـــــــــــــــشاس

وفقا للقواعد  وتوصٌة السادة المشرفٌن بإلغاء التسجٌل للطالبة لعدم التواصل رٌرما جاء بالتقبالموافقة على ي٘طٚ ٍجيظ اىقغٌ 
 لذلك المنظمةوالقوانٌن 

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

ٍِ اىغيذ أ.د/ ٗميو اىنييح ىيذساعاخ اىؼييا ٗاىثح٘ز تشأُ اىَ٘افقح ػيٚ ذغجيو اىَْٖذط / ٍحَذ  تخظ٘ص اىخطاب اى٘اسد -0

 -ٗاىشعاىح ذحد ػْ٘اُ :( الئحح حذيصٔ  7878دٗسج أمر٘تش ) ىيرغجيو تذسجح اىَاجغريش   –حغاً حغْٚ اتشإيٌ 

 يح  ""امرشاف االجغاً شالشيح االتؼاد تأداء ػاىي في ذطثيقاخ اىقيادج اىزاذ

"High Performance 3D Object Detection in Autonomous Driving Applications" 

 ىجْح اإلششاف:   

 جاٍؼح اىَْ٘فيح -اىْٖذعح اإلىنرشّٗيح نييحت -أعرار ٍرفشؽ تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ                           ّ٘اه أحَذ اىفيشاٗٙأ.د/  -3      

 جاٍؼح اىَْ٘فيح –أعرار ٍغاػذ تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ مييح اىْٖذعح االىنرشّٗيح               أحمد الرشيدي/ محمد د.  -7      

 -:اىــــــــقـــــــــــــــشاس

 1المذكور يَْٖذطخطح اىثحس ىذغجيو  ػيٚ بالموافقةي٘طٚ ٍجيظ اىقغٌ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٍشٗج ٍحَذ ػيي ششف /  حػيٚ اىطاىث اىشئيغياىَششف  - ٓشػَي اىغيذ اىغيذ أحَذ أيَِأ.د/ تخظ٘ص اىطية اىَقذً ٍِ اىغيذ  -6

ذحد ٗاىشعاىح  - ىذسجح اىذمر٘سآ تاىقغٌ ٗرىل ىرشنيو ىجْح االٍرحاُ اىشاٍوح  اىَغجي –  مدرس مساعد بالقسم - اىذيِ

 ػْ٘اُ:

 اىرقْياخ اىزميح " تاعرخذاً" ّظاً اىرحييالخ اىَاىيح 

“ Financial Analytics System Using Intelligent Techniques ” 

 : كالتالًل الشامتشكٌل لجنة االمتحان  واقتراح
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 جامعة المنوفٌة –والمعلومات اىحاعثاخ  تنييحأعرار                 د/ حاذٌ ٍحَذ عيذ أحَذ8ا -0

 جاٍؼح اىَْ٘فيح –أعرار تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ               ٓشػَي اىغيذ اىغيذ أحَذ أيَِد/ 8ا -7

 جاٍؼح اىَْ٘فيح –أعرار تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ        د/ جَاه ٍحشٗط ػطيح                  8ا -3

 جاٍؼح اىَْ٘فيح – االىنرشّٗياخ اىظْاػيح ٗاىرحنٌتقغٌ ْٕذعح  ٍغاػذ أعرار/ أحَذ ٍحَذ ٍحَذ اىْجاس                      8د -4

 جاٍؼح اىَْ٘فيح –تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ  ٍغاػذ أعرار            / ٍحَذ تذٗٙ ٍحَذ تذٗٙ          8د -5

 على الرسالة : لجنة اإلشراف
 أعرار تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ                    ٓشػَي اىغيذ اىغيذ أحَذ أيَِد/ 1ا -0

 ٗػيً٘ اىحاعثاخ اعرار ٍغاػذ تقغٌ       نرمٌن عبد الوهاب حسن             د/   -2

 تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ ٍذسطد/  عز الدٌن بدوى جاد الرب حمدان           -1

 -:اىــــــــقـــــــــــــــشاس

  كالتالًالشامل تشكٌل لجنة االمتحان على  ٌوصى مجلس القسم بالموافقة
 

 جامعة المنوفٌة –والمعلومات اىحاعثاخ  تنييحأعرار                 د/ حاذٌ ٍحَذ عيذ أحَذ8ا -0
 جاٍؼح اىَْ٘فيح –أعرار تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ               ٓشػَي اىغيذ اىغيذ أحَذ أيَِد/ 8ا -7

 جاٍؼح اىَْ٘فيح –أعرار تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ        د/ جَاه ٍحشٗط ػطيح                  8ا -3

 جاٍؼح اىَْ٘فيح – االىنرشّٗياخ اىظْاػيح ٗاىرحنٌتقغٌ ْٕذعح  ٍغاػذ أعرار/ أحَذ ٍحَذ ٍحَذ اىْجاس                      8د -4

 جاٍؼح اىَْ٘فيح –تقغٌ ْٕذعح ٗػيً٘ اىحاعثاخ  ٍغاػذ أعرار            / ٍحَذ تذٗٙ ٍحَذ تذٗٙ          8د -5

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

 

   -: ٍا يغرجذ ٍِ أػَاه: خاٍغا
مدرس بالقسم بشأن أحاطه مجلس القسم علما باألبحاث  –اسامه عبد العظٌم محمد الشقنقٌرى الطلب المقدم من الدكتور/  بخصوص -38

فحص ) لجنة اللجنة العلمٌة الدائمة لهندسة الحاسبات والنظم  اإلنتاج العلمً الخاص به الى العلمٌة التً قام بنشرها تمهٌدا لرفع
 1وظٌفة استاذ مساعد  الستكمال الترقً الى( لألساتذة واألساتذة المساعدٌن  العلمًاإلنتاج 

 -:اىــــــــقـــــــــــــــشاس

 8تاألتحاز اىَقذٍح ٍِ عيادذٔ حيس ذقغ في ذخظض اىقغٌ أحيظ اىَجيظ ػيَا

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

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

     التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 اىقغٌ ٍجيظ سئيظ                                                              اىَجيــــــظ                    أٍــيِ    

 

  جَاه ٍحشٗط ػطيح /د .أ                                                                         أحَذ ٍظطفٚ شحاذح  د/


