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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3765كرشَٔٛح، يُٕف إلعح اذكهٛح ان3625763/840ُٓفاكظ:3625763/840خ:

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

 (11) سقى انؼادٚح تجهغرّ انقغى يجهظ اجرًاع يذضش

ُؼقذج ًُ  و11/2/1778 انًٕافق األدذ ٕٚو ٔان

 انغـــاػح ذًـــاو فٙ( 11) سقى انؼادٚح تجهغرّ انقغى يجهظ اجرًغو 11/2/7871 انًٕافق األدذ ٚــــٕو فٙ ئَّ     

ٔدضٕس انغادج  جًال يذشٔط ػطٛح /انذكرـــٕس األعرـار انغٛذ انًجهظ سئٛظانجهغح  ٔذــٕنٗ صثادا  انؼاششج ٔانُصف 

 األػضاء اٜذٙ أعًاؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفح

 1 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚأ.د/  أعرار 

 7 أ.د/ َثٛم ػثذ انٕادذ ئعًاػٛم أعرار يرفشؽ

 5 د/ َشيٍٛ ػثذ انْٕاب دغٍ  أعرار يغاػذ  

 2 د/ يذًذ أدًذ ػثذ انذًٛذ انششٛذ٘  أعرار يغاػذ  

 0    يذًذ تذٖٔ يذًذ تذٖٔد/  يذسط  

 18 د/ سيضاٌ يذًذ جاد انذق يذسط

 -كال يٍ:ٔتانًشاسكح ػٍ تؼذ    

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفح

 1 سجة ئتشاْٛى أ.د/ ػثذ انذًٛذ يذًذ أعرار يرفشؽ

   يشٔج أدًذ انشذاخ شٕياٌد/  -3  صالح انذٍٚ شؼثاٌ ػٛغٗد/  -7 أ.د / َٕال أدًذ انفٛشأٖ -1 -ٔقذ أػرزس ػٍ انذضٕس كال يٍ:
  د/ ػثٛش ػثذ انؼضٚض ػششج -5                 د/ ُْاء أتٕ انؼٍُٛٛ ذشكٙ    -4                                               

 د/ يذًذ ػثذِ يذًذ تشتاس               ػٍ انذضٕس ذغٛةٔقذ 

 ج/ َجالء ػثذ انؼظٛى صْشاٌ   انغٛذ انجهغح عكشذاسٚحٔذٕنٗ 

 ٔسدة ٔانغالو انصالج ػهّٛانُثٙ  ػهٙ ٔانصالج (انشدٛى انشدًٍ هللا تغى)تزكش االجرًاع انًجهظ سئٛظ /انذكرٕس ألعرارا انغٛذ تذأثى     

 -: اٜذٙ يرضًُا   األػًالل جذٔ تطشح عٛادذّ قاو ثىخ انذاعثا ٔػهٕو ُْذعح قغى يجهظ أػضاء انذضٕس تانغادج عٛادذّ
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 -:المصادقات

ُؼقذ انغاتق انقغى يجهظ يذضشٗ ػه انرصذٚق ًُ و 13/6/7871 انًٕافق األدذ ٕٚو ٔان
=========================================================================== 

 :يٕافقاخ تانرفٕٚض:
يذسط يغاػذ تانقغى  تشـــأٌ انًــٕافقـــح ػهـــٗ دضٕس انًإذًش انثايٍ ٔانثالثٌٕ  –حفتخصٕص انطهة انًقذو يٍ انًُٓذط / أدًذ دًذ٘ ػش -0

 8و76/2/7871انٗ  72/2/7871ٔانًُؼقذ تكهٛح انُٓذعح تجايؼح انًُصٕسج دٛث قذ ذى ذأجٛم انًإذًش نٛصثخ فٗ انفرشج يٍ  نؼهى انشدٕٚ

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 1ٌوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفوٌض

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

تشـــأٌ انًــٕافقـــح ػهـــٗ أجاصج  -انًذسط تانقغى  –ػثذ انؼضٚضتخصٕص انطهة انًقذو يٍ انذكرٕس / يذًذ ػثذ انؼضٚض ػثذ هللا  -2

 8او ) ػاو ساتغ( يشافق صٔجحنًذج ػ

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 1ٌوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفوٌض

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

   -:دساعاخ ػهٛا :

  -نهطالب انًغجهٍٛ نذسجح انذكرٕساِ: حتخصٕص انرقاسٚش انغُٕٚ -3

 ْثّ اتشاْٛى انغٛذ انثذٛشٖ -18اٚٓاب يذًذ اتشاْٛى خاطش               -1

 ششٍٚ أدًذ ػهٗ اتشاْٛى انثٕص              - 11أياَٗ ػثذ انذًٛذ قُذٚم                   -7

 أدًذ عايٗ ػثذ انؼضٚض يشعٗ -17اعالو انشذاخ ػًاسج ػطٛح             -3

 جًال انذٍٚ اتشاْٛى  جًال انذٍٚ عهٛى -13عهٕٖ عؼٛذ ػهٗ انغٛذ                   -4

 يٓا يذًذ سشاد يذًذ صٚذاٌ -14ساَٛا كًال أدًذ عهطاٌ                   -5

 أدًذ دًذٖ أدًذ ػشفح -15ْٛاو سضا دغٍٛ عشٚج                  -6

 أدًذ يذًذ انغٛذ انشايٗ  -16عايٛح يذٗ ػثذ انٓادٖ عشٔس        -2

 فكٛشٍٚ أدًذ آالء يذًذ  -12          يشِٔ يذًذ ػهٗ ششف انذٍٚ -0

 الحسٌنى إبراهٌم الحسٌنى -10          أيم عايٗ ػثذ انؼضٚض انُطاط -6

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8يا جاء تانرقاسٚشًٕافقح ػهٗ ٕٚصٗ يجهظ انقغى تان

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

بشأن الطالب الذٌن انتهت المدة القانونٌة لقٌدهم لدرجة الدكتوراه  –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -4
 -والطلبات المقدمة من السادة المشرفٌن بالموافقة على المد للطالب االتً أسمائهم :01/9/2120فى 
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 مالحظات دورة القٌد االسم م

  م2104أكتوبر  اسالم الشحات عمارة عطٌة   0

  م2106أكتوبر  الدٌن سلٌمجمال الدٌن ابراهٌم  جمال  2

  م2106أكتوبر  أحمد سامى عبد العزٌز مرسى 0

  م2100أكتوبر  مها محمد رشاد محمد زٌدان 4

  م2100أكتوبر  سامٌة محى عبد الهادى سرور 5

  م2104أكتوبر  أحمد حمدى أحمد عرفة 6

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8تانًذًٕافقح ػهٗ انرٕصٛح ٕٚصٗ يجهظ انقغى تان

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

مدرس مساعد  –بشأن الطالبة / أمانً عبد الحمٌد السٌد قندٌل  –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -5
 1طلب المقدم من السادة المشرفٌن بالموافقة على المد للطالبةالو 0/8/2120بالقسم  الذي انتهت المدة القانونٌة لقٌدها لدرجة الدكتوراه فً 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8تانًذ يا جاء تانرقشٚش ًٕافقح ػهٗ ٕٚصٗ يجهظ انقغى تان

ٔانز٘ ٚفٛذ  - وائل أحمد عزت محمد عناٌتتخصٕص انخطاب انٕاسد يٍ انغادج انًششفٌٕ ػهٗ سعانح انًاجغرٛش انخاصح تانًُٓذط /  -6

   -تأٌ انشعانح قذ أػذخ ئػذادا  َٓائٛا  ٔأصثذد صانذح نرشكٛم نجُّ انذكى ٔانًُاقشح . ٔػُٕاٌ انشعانح ْٕ : 

 ات عمارة التعلم العمٌق لتصنٌف األهداف ثالثٌة األبعاد""تقٌٌم خوارزمٌ

"Evaluation of Deep Learning Algorithms for 3D Object Classification"" 

 -ٚقرشح انغادج انًششفٌٕ ػهٗ انشعانح  نرشكٛم نجُح انذكى ٔانًُاقشح كانرانٗ:

 انًُٕفٛحجايؼح  - انذاعثاخ ٔانًؼهٕياخكهٛح تأعرار  ػشتٗ انغٛذ كشك                       أ.د/  -1

  جايؼح انًُٕفٛح -ٔانًؼهٕياخ  انذاعثاخ  تكهٛح أعرار                       أششف تٓجاخ انغٛغٗ  /د8ا -7

  انًُٕفٛحجايؼح  -تكهٛح انذاعثاخ ٔانًؼهٕياخ أعرار        أيٍٛ                        يذًذ د/ خانذ 8ا -3

 -:  ٔ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٗ

 انًُٕفٛح جايؼح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ                                جًال يذشٔط ػطٛحأ.د/  -1

 جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ              أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرةأ.د/  -7
   جايؼح انًُٕفٛح  -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار يغاػذ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ                    صالح انذٍٚ شؼثاٌ                /8د -3

     -:  ػٍ نجُح االششاف ٔ 

 جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار يرفشؽ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ أ.د/ َثٛم ػثذ انٕادذ ئعًاػٛم            -1
 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 -:على النحو التالى ذشكٛم نجُّ انذكى ٔانًُاقشحعلىبالموافقة ٌوصى مجلس القسم 

 ) يذكى خاسجٙ( انًُٕفٛحجايؼح  - انذاعثاخ ٔانًؼهٕياخكهٛح تأعرار  ػشتٗ انغٛذ كشك                       أ.د/  -1

 انًُٕفٛح )يذكى داخهٙ( جايؼح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ                         جًال يذشٔط ػطٛحأ.د/  -7
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 نجُح االششاف() ػٍ جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ يرفشؽ أعرار              أ.د/ َثٛم ػثذ انٕادذ ئعًاػٛم -3

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

يذسط يغاػذ  – الحسٌنى إبراهٌم الحسٌنىانخاصح تانًُٓذط /  انذكرٕساِتخصٕص انخطاب انٕاسد يٍ انغادج انًششفٌٕ ػهٗ سعانح   -2

 ٔػُٕاٌ انشعانح ْٕ :  نذح نرشكٛم نجُّ انذكى ٔانًُاقشحٔانز٘ ٚفٛذ تأٌ انشعانح قذ أػذخ ئػذادا  َٓائٛا  ٔأصثذد صاتانقغى 

 " ذقُٛاخ ذذهٛم انثٛاَاخ انضخًح ألَظًح انشػاٚح انصذٛح  "

 "Big Data Analysis Techniques for Healthcare System 

 -ٚقرشح انغادج انًششفٌٕ ػهٗ انشعانح  نرشكٛم نجُح انذكى ٔانًُاقشح كانرانٗ:

 طُطاجايؼح  - انُٓذعحتكهٛح يرفشؽ أعرار     انغٛذ ػثذ انذًٛذ انغٛذ عالو       أ.د/  -1

  ػٍٛ شًظجايؼح  - انُٓذعح أعرار تكهٛح                        أدًذ دغٍ ٕٚعف       د/ 8ا -7

  انُٛمجايؼح  - انُٓذعحتكهٛح  أعرار                                     يذٍٚأدًذ دغٍ د/ 8ا -3

 -ٔ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٗ : 

 جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار يغاػذ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ             َشيٍٛ ػثذ انْٕاب دغٍ انثُٓغأٖ/ 8د -1

 جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ                           جًال يذشٔط ػطٛحأ.د/  -7
   جايؼح انًُٕفٛح  -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار يغاػذ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ                              انًذالٖٔيصطفٗ أدًذ /8د -3

     -:  ػٍ نجُح االششاف ٔ 
 جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ              أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرةأ.د/  -4

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 -:على النحو التالى ذشكٛم نجُّ انذكى ٔانًُاقشحعلىبالموافقة ٌوصى مجلس القسم 

 ) يذكى خاسجٙ(جايؼح طُطا -انذًٛذ انغٛذ عالو           أعرار يرفشؽ تكهٛح انُٓذعح أ.د/ انغٛذ ػثذ  -1

 جايؼح انًُٕفٛح)يذكى داخهٙ( -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار يغاػذ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ      َشيٍٛ ػثذ انْٕاب دغٍ انثُٓغأٖ/ 8د -7

 ) ػٍ نجُح االششاف(جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ         أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌرةأ.د/  -3

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

شاكش انفٛشأٖ االعرار انًرفشؽ تقغى ُْذعح االنكرشَٔٛاخ ٔاالذصاالخ انكٓشتٛح تشأٌ  تخصٕص انطهة انًقذو يٍ انذكرٕس / ػادل  -0

 8صذٛح خاصح تّ ألعثابٔرنك  شٚجاػرزاسِ ػٍ نجُح االششاف نشعانح انذكرٕساِ نهطانثح/ ْٛاو سضا دغٍٛ ع

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

صذٛح  ألعثابٔرنك  شٚجاالششاف نشعانح انذكرٕساِ نهطانثح/ ْٛاو سضا دغٍٛ ع اػرزاسِ ػٍ نجُحػهٗ ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح     

 8خاصح تّ

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

    -: يٕضٕػاخ ػايح
نهكهٛح نكٗ ذرٕافق يغ انخطح االعرشاذٛجٛح نهجايؼح  االعرشاذٛجٛحانخطح  اػرًادتخصٕص انخطاب انٕاسد يٍ أ.د/ػًٛذ انكهٛح تشأٌ  -6

 8و 7878/7838

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 8و 7878/7838انخطح االعرشاذٛجٛح نهكهٛح ػهٗ اػرًاد ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح    
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 امعــة المـنوفـٌةــج

 كلٌـــة الهـندســة اإللكـترونٌــــة
 ُذعح ٔػهٕو انذاعثاخــى ْــقغ

 : املرفقات                        0201/  7/ 11التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..

 

  

 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3765كرشَٔٛح، يُٕف إلعح اذكهٛح ان3625763/840ُٓفاكظ:3625763/840خ:

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

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

    -: يا ٚغرجذ يٍ اػًال

 الذي انتهت المدة القانونٌة لقٌده – أحمد الشامى/  بشأن الطالب –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -01
 1والطلب المقدم من السادة المشرفٌن بالموافقة على المد للطالب 01/9/2120لدرجة الدكتوراه فً 

 -:ـــــــــشاسانــــــــقــــــ

 8ًٕافقح ػهٗ يا جاء تانرقشٚش  تانًذٕٚصٗ يجهظ انقغى تان

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

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

     التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 انقغى يجهظ سئٛظ                                                                   انًجهــــــظ                    أيــٍٛ    

 

   جًال يذشٔط ػطٛح /د .أ                                                                             ُْاء أتٕ انؼٍُٛٛ ذشكٙ د/


