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 (5) سلى انؼبدٚخ ثجهغزّ انمغى يجهظ اجزًبع يذضش 

ُؼمذح ًُ  و6/1/7778 انًٕافك االدذ ٕٚو ٔان

 انغـــبػخ رًـــبو فٙ( 5) سلى انؼبدٚخ ثجهغزّ انمغى يجهظ اجزًغو 6/1/7877 انًٕافك االدذ ٚــــٕو فٙ ئَّ     

ٔدضٕس  جًبل يذشٔط ػطٛخ /انذكزـــٕس األعزـبر انغٛذ انًجهظ سئٛظانجهغخ  ٔرــٕنٗ طجبدبػشش  انؼبششح ٔانُظف

 انغبدح األػضبء اٜرٙ أعًبؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 1 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚأ.د/  أعزبر 

 7 ػجذ انٕادذ ئعًبػٛم َجٛمأ.د /  أعزبر يزفشؽ

 3    طالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغٗد/  أعزبر يغبػذ  

 4 / يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ        8د أعزبر يغبػذ  

 5 أدًذ يظطفٗ شذبرخد/  يذسط  

 6 ػجذ هللا يظطفٗ َجٛم د./ يذسط

 -كال يٍ:ٔثبنًشبسكخ ػٍ ثؼذ                                   

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

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

 7 َٕال أدًذ انفٛشبٖٔأ.د/  أعزبر يزفشؽ

 / يذًذ ػجذِ ثشثبس           8د         3 اٚٓبة ػضٚض خهٛمد/  -7  د/ َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغٍ -1 -ٔلذ أػززس ػٍ انذضٕس كال يٍ:

                  د/ يٓب عؼذ انذٍٚ طهجخ -6/ يشفذ يذًٕد يٕعٗ      8د -5     د/ يشٔح أدًذ انشذبد شٕيبٌ  -4

 ح/ َجالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌ   انغٛذ انجهغخ عكشربسٚخٔرٕنٗ 

 خبنض ٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيهٍٛ ثبنمغى ٛظ يجهظ انمغى ٔانغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانئفٙ انجذاٚخ لذو انغٛذ أ.د/ س

ثشدًزّ ٔخبنض انظجش ٔانغهٕاٌ  حٔداػٍٛ هللا ػض ٔجم أٌ ٚزغًذ انفمٛذ ٔانذرّنٕفبح  ادًذ دًذ٘ ػشفخ/ نهًُٓذطانؼضاء 

 .بألعشرٓ

  هغٛذ ن زُٓئخانانغٛذ أ.د/ سئٛظ يجهظ انمغى ٔانغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيهٍٛ ثبنمغى لذو ٔكزنك

 األخٕح األلجبط ثؼٛذ انًٛالد انًجٛذ ٔ  د/ ئٚٓبة ػضٚض خهٛم8

 ٔانغالو انظالح ػهّٛانُجٙ  ػهٙ ٔانظالح (انشدٛى انشدًٍ هللا ثغى)ثزكش االجزًبع انًجهظ سئٛظ /انذكزٕس ألعزبرا انغٛذ ثذأثى     

 8دانذبعجب ٔػهٕو ُْذعخ لغى يجهظ أػضبء انذضٕس ثبنغبدح عٛبدرّ ٔسدت
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 -:المصادقات

ُؼمذ انغبثك انمغى يجهظ يذضشٗ ػه انزظذٚك ًُ  و 7871/ 17/17 انًٕافك األدذ ٕٚو ٔان

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

 -:انؼاللبد انثمبفٛخ

من السٌد أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن امكانٌة تدشٌن مذكرات تفاهم بٌن  بخصوص الخطاب الوارد -0
فاد طالب دول منظمة التعاون ٌإل الجامعة االسالمٌة للتكنولوجٌا التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمً والجامعات المصرٌة

  1اإلسالمً للدراسة فً مصر

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

تدشٌن مذكرات تفاهم بٌن الجامعة االسالمٌة للتكنولوجٌا التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمً  ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على     
  1والجامعات المصرٌة الستقبال الطالب الوافدٌن

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

مدرس مساعد بالقسم بشأن الموافقة على  –بخصوص الطلب المقدم من المهندس / الحسٌنى ابراهٌم الحسٌنى ابراهٌم  -2
 تسجٌل األبحاث الخاصة به 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 1على تسجٌل االبحاث الخاصة به حٌث تقع فً مجال هندسة وعلوم الحاسبات  ةٌوصى مجلس القسم بالموافق

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

بشأن الحصول على  قسممدرس مساعد بال –ابراهٌم بخصوص الطلب المقدم من السٌد المهندس / الحسٌنى ابراهٌم الحسٌنى  -3

 .مكافأة النشر

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 1على صرف مكافأة النشر  ةٌوصى مجلس القسم بالموافق

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

   -دساعبد ػهٛب :

 -بخصوص الخطاب الوارد من السادة المشرفون على رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة / عال حافظ عبد الجواد ٌونس -4
   -والذي ٌفٌد بأن الرسالة قد أعدت إعداداً نهائٌاً وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة . وعنوان الرسالة هو :  -معٌدة بالقسم 

 "ذات العقد المتحركة ةالالسلكٌبكات إدارة جدٌدة لمفتاح المجموعة فً الش"

" A Novel Group Key Management Scheme for  Mobile Ad-Hoc Networks" 

 -ٌقترح السادة المشرفون أن ٌكون المحكم الخارجى أحد السادة اآلتى أسماؤهم :

 طنطاجامعة  -د/ محمد السعٌد نصر                           أستاذ متفرغ بكلٌة الهندسة 1ا -0
 جامعة المنوفٌة  –د/ أشرف بهجات السٌسى                     أستاذ ووكٌل كلٌة الحاسبات والمعلومات 1ا  -2
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 جامعة بنها -كلٌة الحاسبات والمعلومات  –هالة حلمى محمد زاٌد   استاذ بقسم علوم الحاسب    أ.د/ -3

 -ان ٌكون المحكم الداخلى : 

 جامعة المنوفٌة  -الهندسة اإللكترونٌة كلٌةب -مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات /محمد بدوى محمد بدوى   أستاذ 1د -0
 جامعة المنوفٌة  -الهندسة اإللكترونٌة كلٌةب -/ نرمٌن عبد الوهاب حسن   أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات 1د -2
 جامعة المنوفٌة  -الهندسة اإللكترونٌة كلٌةب -أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات /  محمد عبد الحمٌد الرشٌدى   1د -3

 -: لجنة اإلشراف عن

 جامعة المنوفٌة  -الهندسة اإللكترونٌة كلٌةب -أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره   أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -0
جامعة  -الهندسة اإللكترونٌة كلٌةب -/ صالح الدٌن شعبان عٌسى   أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات 1د -2

 المنوفٌة

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 -تشكٌل لجنه الفحص والمناقشة:ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على     

 ) يذكى خبسجٗ( جبيؼخ انًُٕفٛخ  –د/ أششف ثٓجبد انغٛغٗ                 أعزبر ٔٔكٛم كهٛخ انذبعجبد ٔانًؼهٕيبد 8ا -1

 جبيؼخ انًُٕفٛخ ) يذكى داخهٗ ( -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد         /يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ         8د -7

 ) نجُخ اششاف(  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد أ.د/ أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ          -3

 جبيؼخ انًُٕفٛخ ) نجُخ اششاف( -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد يغبػذ أعزبر              / طالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغ8ٗد -4

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

بشأن الطالب الذٌن انتهت المدة القانونٌة  –الوارد من السٌد أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بخصوص الخطاب  -5
 -وطلب السادة المشرفٌن بالمد لهم وهم :30/0/2122لقٌدهم لدرجة الماجستٌر فً 

 مالحظات دورة القٌد االسم م

0 
  م2102ٌناٌر  آيبل ٚغشٖ صلضٔق  

 م2106ٌناٌر  أيم ػًبد انذٍٚ ػجذ انشاصق يشعٗ 2
 

 م2106ٌناٌر  أٚخ ػجذ انُجٙ أدًذ 3
 

 م2106ٌناٌر  ػهٛبء ػجذ انؼبطٗ ػهٗ يشعٗ 4
 

 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 8ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ انزٕطٛخ ثبنًذ

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

انًبجغزٛش نهًُٓذعخ/ انًششف انشئٛغٙ ػهٗ سعبنخ ٔأعزبر يزفشؽ ثبنمغى  -َٕال أدًذ انفٛشبٖٔثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انغٛذ أ.د/  -6

 –اعزبر ثمغى ُْذعخ االرظبالد ٔانذبعجبد ثبنًؼٓذ انؼبنٙ نهُٓذعخ  –د/ طالح عٛذ اثشاْٛى انؼجٕص 8ئضبفخ اثشأٌ  –انغٛذ اثشاْٛى ػُت أيٛشح

 :ٔانشعبنخ ثؼُٕاٌ -ٔرنك إلعٓبيّ انؼهًٙ فٙ ئرًبو انشعبنخ انجبس٘ انؼًم فٛٓبانٗ نجُخ االششاف   ثًذُٚخ انششٔق

 خ انًضبد نالَزذبل ثبعزخذاو رمُٛبد انزؼهى ثبألنخَظبو رذذٚذ انٕٓٚخ انجٕٛيزشٚ

Anti-spoofing Biometric Identification System Using Machine Learning Techniques    
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 -ٔكبَذ نجُخ األششاف: 

 َٕال أدًذ انفٛشبٖٔ/ د8ا -1

 / يذًذ ػجذ انذًٛذ انششٛذ8٘د -7

 / يشٔح ػجبط سداد8د -3

 -:كبٜرٙنزظجخ نجُخ اإلششاف 

 َٕال أدًذ انفٛشبٖٔ/ د8ا -1

 د/ طالح عٛذ اثشاْٛى انؼجٕص8ا -7

 / يذًذ ػجذ انذًٛذ انششٛذ8٘د -3

 / يشٔح ػجبط سداد8د -4

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

اعزبر ثمغى ُْذعخ االرظبالد ٔانذبعجبد ثبنًؼٓذ  –د/ طالح عٛذ اثشاْٛى انؼجٕص 8ئضبفخ إٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ       

 -:كبالرٙنزظجخ نجُخ اإلششاف انٗ نجُخ االششاف  ثًذُٚخ انششٔق  –انؼبنٙ نهُٓذعخ 

 َٕال أدًذ انفٛشبٖٔ/ د8ا -1

 د/ طالح عٛذ اثشاْٛى انؼجٕص8ا -7

 / يذًذ ػجذ انذًٛذ انششٛذ8٘د -3

 / يشٔح ػجبط سداد8د -4

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

  -نهطالة انًغجهٍٛ نذسجخ انًبجغزٛش : خثخظٕص انزمبسٚش انغُٕٚ -2

 آيبل ٚغشٖ صلضٔق   -3                               ػهٛبء ػجذ انؼبطٗ ػهٗ يشعٗ -1

 أٚخ ػجذ انُجٙ أدًذ -4أيم ػًبد انذٍٚ ػجذ انشاصق يشعٗ                          -7

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 8ما جاء بالتقارٌربالموافقة على ٕٚطٗ يجهظ انمغى 
========================================================================== 

 -انجٕدح:
 8اػبدح رشكٛم نجُخ انجٕدح ثبنمغىثخظٕص  -0

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 8اػبدح رشكٛم نجُخ انجٕدح ثبنمغىػهٗ ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ 

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

ثخظٕص رؼذٚم رشكٛم نجُّ انٕثبئك األعبعٛخ ٔيإششاد / يؼبٚش انجٕدح  انذاػًخ نالػزًبد انجشايجٙ يٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ  -6

  8انزؼهٛى ٔاالػزًبد نضًبٌ جٕدح 
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 8اػبدح رشكٛم نجبٌ يذبٔس أٔ يؼبٚش انجٕدح ثبنمغىبنًٕافمخ ػهٗ ث ٕٚطٗ يجهظ انمغى

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

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

     التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 انمغى يجهظ سئٛظ                                                             انًجهــــــظ                    أيــٍٛ    

 

  يذشٔط ػطٛخ جًبل /د .أ                                                                         أدًذ يظطفٗ شذبرخ  د/


