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

 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 (08) سلى انؼادٚح تعهغرّ انمغى يعهظ اظرًاع يؽضش 

ُؼمذج ًُ  و07/6/7778 انًٕافك االؼذ ٕٚو ٔان

 انغـــاػح ذًـــاو فٙ( 08) سلى انؼادٚح تعهغرّ انمغى يعهظ اظرًغو 07/6/7877 انًٕافك االؼذ ٚــــٕو فٙ إَّ     

ٔؼضٕس  ظًال يؽشٔط ػطٛح /انذكرـــٕس األعرـار انغٛذ انًعهظ سئٛظانعهغح  ٔذــٕنٗ طثاؼا انؼاششج ٔانُظف

 انغادج األػضاء اٜذٙ أعًاؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفح

 0 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أؼًذ أًٍٚأ.د/  أعرار 

 7 َثٛم ػثذ انٕاؼذ إعًاػٛمأ.د /  أعرار يرفشؽ

 3 / يؽًذ ػثذِ يؽًذ تشتاس             8د أعرار يغاػذ  

 4 د/ َشيٍٛ ػثذ انْٕاب ؼغٍ  أعرار يغاػذ  

 5           د/ يشٔج أؼًذ انشؽاخ شٕياٌ أعرار يغاػذ

 6 أؼًذ يظطفٗ شؽاذحد/  يذسط  

 2   ػثذ هللا يظطفٗ َثٛم د./ يذسط

ٍ تؼذ                                     -كال يٍ:ٔتانًشاسكح ػ

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفح

 0 أ.د/ ػثذ انؽًٛذ يؽًذ سظة إتشاْٛى أعرار يرفشؽ

 7 َٕال أؼًذ انفٛشأٖأ.د/  أعرار يرفشؽ

     طالغ انذٍٚ شؼثاٌ ػٛغٗد/  أعرار يغاػذ

ٗ  8د  -3د/ يؽًذ تذٖٔ يؽًذ تذٖٔ    -7  اٚٓاب ػضٚض خهٛمد/  -0 -ٔلذ أػرزس ػٍ انؽضٕس كال يٍ:  / يشفد يؽًٕد يٕع

                     د/ يٓا عؼذ انذٍٚ طهثح  -4    

ٌ   انغٛذ انعهغح عكشذاسٚحٔذٕنٗ   ج/ َعالء ػثذ انؼظٛى صْشا

 ٔانغالو انظالج ػهّٛانُثٙ  ػهٙ ٔانظالج (انشؼٛى انشؼًٍ هللا تغى)تزكش االظرًاع انًعهظ سئٛظ /انذكرٕس ألعرارا انغٛذ تذأشى     

 8خانؽاعثا ٔػهٕو ُْذعح لغى يعهظ أػضاء انؽضٕس تانغادج عٛادذّ ٔسؼة
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952     3765كرشَٔٛح، يُٕف إلعح اذكهٛح ان3625763/840ُٓفاكظ:3625763/840خ:    

 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 -:المصادقاتاوال 

ُؼمذ انغاتك انمغى يعهظ يؽضشٗ ػه انرظذٚك ًُ  8و05/5/7877 انًٕافك األؼذ ٕٚو ٔان

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

 يٕافك تانرفٕٚض:شاَٛا 
بشـــأن المــوافقـــة علـــى انتـــداب  - مدرس بالقسمال –/ مختار أحمد على محمد 1بخصوص الطلب المقدم من السيد د -0

سيادته ندبا كليا  ) بصفة اعارة داخلية( الى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب ابتداء من العام الجامعي 

 1م 2122/2122

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 1يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

بشأن الـموافقة على تجـديد األجازة  -مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من الدكتور/ محمد معوض إبراهيم دسوقي  -7
 الخاصة به للعام )الرابع(  للعمل بجامعة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 1يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

مدرس بالقسم بشـــأن المــوافقـــة علـــى  –/ رمضان محمد عبد العظيم جاد الحق 1بخصوص الطلب المقدم من السيد د -3

للعمل بوظيفة  20/7/2122حتى  0/8/2122ا كليا ) بصفة اعارة داخلية( للعام الثاني اعتبارا من انتـــداب سيادته ندب
 1مدرس بقسم الهندسة الكهربية والحاسبات بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 1يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

   -: انؼاللاخ انصمافٛح:شانصا 
ٍ ٔصاسج  تخظٕص انخطاب انٕاسد -4 ٌ تٛ ٍ تُٕد اذفاق انرؼأ ٌ ذؽذٚذ كٛفٛح االعرفادج ي ٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثؽٕز تشأ ي

ٙ تعًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح ٔٔصاسج انرؼهٛى تعًٕٓسٚح طاظٛكغراٌ ٙ ٔانثؽس انؼهً  8انرؼهٛى انؼان

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 1من تطبيق بنود االتفاقية ليس لدى القسم مانع

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

بشأن الموافقة على تسجيل  - مساعد بالقسمالمدرس ال –عبد العزيز  أحمد سامىبخصوص الطلب المقدم من المهندس /  -5

  1األبحاث الخاصة به
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952     3765كرشَٔٛح، يُٕف إلعح اذكهٛح ان3625763/840ُٓفاكظ:3625763/840خ:    

 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

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

 العربية.عناوين األبحاث باللغة االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1ابشأن الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة به – أالء محمد فكيرين/  ةبخصوص الطلب المقدم من المهندس -6

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

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

 عناوين األبحاث باللغة االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1بشأن الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بها – اسالم الشحات عمارةبخصوص الطلب المقدم من المهندسة /  -2

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

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

 عناوين األبحاث باللغة االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1بشأن الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بها  – ابراهيم الفقى عزة حسنبخصوص الطلب المقدم من المهندسة /  -0

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

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

 .األبحاث باللغة العربيةعناوين األبحاث باللغة االنجليزية مطابقة لعناوين 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1بشأن الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة به  – رامي جمال محمدبخصوص الطلب المقدم من المهندس /  -6

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

تقع في مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم بأن  حيثعلى تسجيل األبحاث الخاصة به  ةيوصى مجلس القسم بالموافق     
 عناوين األبحاث باللغة االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية.

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

استراد تكلفة تذكرة  بشأن -مساعد بالقسمالمدرس ال – محمد سعيد محمود عزامبخصوص الطلب المقدم من المهندس /  -01

ٗ انذكرٕساِ يٍ ظايؼح عٛرٗ تَٕٓط كَٕط من الخارج بعد استكمال المنحة الدراسية العودة ّ ؼظم ػه  1ؼٛس اَ

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 1لمهندس المذكورلعودة الاسترداد تكلفة تذكرة  على ةيوصى مجلس القسم بالموافق     
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952     3765كرشَٔٛح، يُٕف إلعح اذكهٛح ان3625763/840ُٓفاكظ:3625763/840خ:    

 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

   -:دساعاخ ػهٛا : شانصا
ٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثؽٕز تشأٌ تخظٕص انخطاب انٕاسد-00 يُػ دسظح انًاظغرٛش نهًُٓذعح / ػال ؼافع ػثذ  ي

ٙ  نشعانح انًاظغرٛش انًمذيح يُٓا  –ًؼٛذج تانمغى ان -انعٕاد َٕٚظ ٗ انرماسٚش انفشدٚح ٔانرمشٚش انعًاػ ٕ  –تُاء ػه ٌ انشعانح ْ  ػُٕا
 "راخ انؼمذ انًرؽشكح حانالعهكٛخ داسج ظذٚذج نًفراغ انًعًٕػح فٙ انشثكاإ" 

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

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

فٙ انؼهٕو انُٓذعٛح ذخظض ُْذعح ٔػهٕو  انًاظغرٛشدسظح  ًٕافمح ػهٗ انرٕطٛح تًُػ انًُٓذعح انًزكٕسجٕٚطٗ يعهظ انمغى تان

   8انؽاعثاخ

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

ٗ ذغعٛم انًُٓذعح / ػثٛش  -07 ٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثؽٕز تشأٌ انًٕافمح ػه تخظٕص انخطاب انٕاسد ي

ٌ :( الئؽح ؼذٚصّ  7806دٔسج ُٚاٚش ) تذسظح انًاظغرٛش   – ػشاتٙ ؼغٍٛ ػشاتٙ  -ٔانشعانح ذؽد ػُٕا

 "اكرشاف انرضٔٚش فٙ انظٕس انشلًٛح تاعرخذاو ذمُٛاخ انزكاء االططُاػٗ"

"Digital Image Forgery Detection Using Artificial Intelligence Techniques" 

 نعُح اإلششاف:   

 ظايؼح انًُٕفٛح –أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ              ِشػًٛ انغٛذ أؼًذانغٛذ  أًٍٚد/ 8 أ -0      

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ ظاد انشب ؼًذاٌ         يذسط  ػض انذٍٚ تذٔ٘د. /  -7       

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 8نهًُٓذعح انًزكٕسجػهٗ ذغعٛم خطح انثؽس ًٕافمح ٕٚطٗ يعهظ انمغى تان

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

انثؽٕز تشٌأ انًٕافمح ػهٗ ذغعٛم انًُٓذط / يظطفٗ  تخظٕص انخطاب انٕاسد -03  ٔ يٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا

ٔانشعانح ذؽد ( الئؽح ؼذٚصّ  7870دٔسج ُٚاٚش ) تذسظح انذكرٕساِ   – ًغاػذ تانمغىانًذسط ان –عايٗ ػثذ انًعٛذ ػرهى 

 -ػُٕاٌ :

 ٛح نرؽغٍٛ ذطثٛماخ إَرشَد األشٛاء""انرؼهى انؼًٛك انًٕصع انمائى ػهٙ انؽٕعثح انضثات

"Fog Computing based Distributed Deep Learning for Improving IoT Applications" 

 نعُح اإلششاف:   

 ظايؼح انًُٕفٛح –أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ ظًال يؽشٔط ػطٛح             د/ 8 أ -0      

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ يؽًذ أؼًذ انششٛذ٘         اعرار يغاػذ د. /  -7       

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 8خطح انثؽس نهًُٓذط انًزكٕس ػهٗ ذغعٛمًٕافمح ٕٚطٗ يعهظ انمغى تان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :بخصوص التقارير النصف سنوية الخاصة بطالب الدكتوراه وهم -04

 عًش يُظٕس يؽًٕد صاٚذ              -0
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ٗ ششف انذٍٚ -7                      يشِٔ يؽًذ ػه

ٗ كايم ػٍٛ شٕكح-3                            اشاس ػه

 يٓا يؽًذ سشاد يؽًذ صٚذاٌ               -4   

  َشيٍٛ ظًال سصق أؼًذ -5

ٍ عهٛى        -6    ٙ ظًال انذٚ ٍ اتشاْٛى انذعٕل  ظًال انذٚ

   2-  ٌ  سَذا كًال أؼًذ عهطا

ٍ عٛشض -0     ْٛاو سضا ؼغٛ

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 8يا ظاء تانرماسٚش ػهًٕٗافمح ٕٚطٗ يعهظ انمغى تان

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

 عُٕٚح انخاطح تطالب انًاظغرٛش ْٔى: تخظٕص انرماسٚش انُظف -05
ٍ ػثذ انشاصق يشعٗ-0  أيم ػًاد انذٚ

7-        ٗ ٗ انؼًشٚط  عًٛش عًٛش ػه

 اؼًذ   انُثٙأٚح ػثذ  -3

ٖ صلضٔق    -4  أيم ٚغش
ّ هللا ظًال اتشاْٛى -5  أٚ

6-    ٗ  شًٛاء تذس يؽًذ ػثذ انؼاط

ٖ خضش انغٓهًٗ -2  اترغاو ؼًذ

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 8يا ظاء تانرماسٚش ٕٚطٗ يعهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ

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

٘ انخاص  تانطانثح  تخظٕص انرم -02  المسجلة لدرجة الماجستير –/ إيمان أحمد محمود دنياشٚش انغُٕ

ــشاس  ــــ ـــ ـــ  -:انــــــــمـــ

 8شٚشيا ظاء تانرم ٕٚطٗ يعهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ

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

المسجلة لدرجة  –بشأن الطالبة/ إيمان أحمد محمود دنيا  –الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العيا والبحوث بخصوص الخطاب  -02
وطلب السادة 20/0/2122الذين انتهت المدة القانونية لقيده لدرجة الماجستير في م ( 2102) الحاق بدورة يناير الماجستير 

 1المشرفين بالمد لها

ــ ـــ ــــشاسانــــــــمــــ  -:ــ

 8ػهٗ انرٕطٛح تانًذٕٚطٗ يعهظ انمغى تانًٕافمح 

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

ٍ انغٛذ  -00 ٗ انطانث انشئٛغٙانًششف  - أ.د/ َٕال أؼًذ انفٛشأٖتخظٕص انطهة انًمذو ي  - يٓا يؽًذ سشاد يؽًذ صٚذاٌ/  حػه

ٌ انشايمح  انًغعه ِ تانمغى ٔرنك نرشكٛم نعُح االيرؽا  ذؽد ػُٕاٌ:ٔانشعانح  - نذسظح انذكرٕسا
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 امعــة المـنوفـيةــج

 كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
 ُذعح ٔػهٕو انؽاعثاخــى ْــلغ

 : املرفقات                        1011/  6/ 21التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..

 

  

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

 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 " انًٓاو يرؼذدج انٓذف فٙ انؽٕعثح انغؽاتٛح ظذٔنح"
" Multi-objective Task Scheduling in Cloud Computing" 

  كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان  واقتراح
 ظايؼح انًُٕفٛح –أعرار يرفشؽ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ     د/ َٕال أؼًذ انفٛشأٖ                      8ا -0

 ظايؼح تُٓا –كهٛح انؽاعثاخ ٔانًؼهٕياخ  –د/ ْانّ ؼهًٗ يؽًذ صاٚذ                        اعرار تمغى ػهٕو انؽاعثاخ 8ا -7

 ظايؼح انًُٕفٛح – االنكرشَٔٛاخ ٔاالذظاالخ انكٓشتٛحأعرار تمغى ُْذعح د/ عؼٛذ يؽًذ ػثذ انؼاطٗ عهًٛاٌ            8ا -3

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ  يغاػذأعرار                       يؽًذ ػثذِ يؽًذ تشتاسد/ 8ا -4

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ  يغاػذ أعرار َشيٍٛ ػثذ انْٕاب انثُٓغأٖ             / 8د -5

 على الرسالة : لجنة اإلشراف
 ظايؼح انًُٕفٛح –أعرار يرفشؽ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ                           أ.د / َٕال اؼًذ انفٛشأ٘ -0

 ظايؼح انًُٕفٛح –يؽشٔط ػطٛح                 أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ د/ ظًال 8ا -7

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان على  يوصى مجلس القسم بالموافقة

 ظايؼح انًُٕفٛح –أعرار يرفشؽ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ     د/ َٕال أؼًذ انفٛشأٖ                      8ا -0

 ظايؼح تُٓا –كهٛح انؽاعثاخ ٔانًؼهٕياخ  –د/ ْانّ ؼهًٗ يؽًذ صاٚذ                        اعرار تمغى ػهٕو انؽاعثاخ 8ا -7

 ظايؼح انًُٕفٛح – انكٓشتٛحاالنكرشَٔٛاخ ٔاالذظاالخ أعرار تمغى ُْذعح د/ عؼٛذ يؽًذ ػثذ انؼاطٗ عهًٛاٌ            8ا -3

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ  يغاػذأعرار                       يؽًذ ػثذِ يؽًذ تشتاسد/ 8ا -4

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ  يغاػذ أعرار َشيٍٛ ػثذ انْٕاب انثُٓغأٖ             / 8د -5

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

ٍ انغٛذ  -06 ٗ انًؽالٔ٘أ.د/ تخظٕص انطهة انًمذو ي ٗ انطانث انشئٛغٙانًششف  - اؼًذ يظطف ٍ عٛشض ْٛاو/  حػه ٙ ؼغٛ  - سض

ٌ انشايمنذسظح ح  انًغعه ِ تانمغى ٔرنك نرشكٛم نعُح االيرؽا  ذؽد ػُٕاٌ:ٔانشعانح  - انذكرٕسا

 " استخدام نظام الوكالء المتعددين مع نظام المعلومات الجغرافية لتحسين الزراعة"

Using Multi-Agent System with GIS for Improving Agriculture 

  كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان  واقتراح
 ظايؼح انًُٕفٛح –د/ ؼاذى يؽًذ عٛذ أؼًذ        أعرار تكهٛح انؽاعثاخ ٔانًؼهٕياخ 8ا -0

 ظايؼح انًُٕفٛح –د/ ظًال يؽشٔط ػطٛح         أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ 8ا -7

 ظايؼح انًُٕفٛح –/ أؼًذ يظطفٗ انًؽالٔ٘     أعرار يغاػذ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ 8د -3

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح االنكرشَٔٛاخ انظُاػٛح ٔانرؽكى  يغاػذ أعرار     انُعاس        / أؼًذ يؽًذ 8د -4

 ظايؼح انًُٕفٛح –/ يشِٔ أؼًذ شٕياٌ            أعرار يغاػذ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ 8د -5

 على الرسالة : لجنة اإلشراف
 انؼهٕو ٔانُمم انثؽش٘ اانؼشتٛح نركُٕنٕظٛيغاػذ تاألكادًٚٛح أعرار                     ٚاعش يظطفٗ كًال ػًش/ 8د -0

  ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ اعرار يغاػذ                     اؼًذ يظطفٗ انًؽالٔ٘/ 8د -7

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ



Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering 

     Computer Science & Eng. Dept. 
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 كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
 ُذعح ٔػهٕو انؽاعثاخــى ْــلغ

 : املرفقات                        1011/  6/ 21التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..

 

  

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

 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

  كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان على  يوصى مجلس القسم بالموافقة
 ظايؼح انًُٕفٛح –د/ ؼاذى يؽًذ عٛذ أؼًذ        أعرار تكهٛح انؽاعثاخ ٔانًؼهٕياخ 8ا -0

 ظايؼح انًُٕفٛح –د/ ظًال يؽشٔط ػطٛح         أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ 8ا -7

 ظايؼح انًُٕفٛح –/ أؼًذ يظطفٗ انًؽالٔ٘     أعرار يغاػذ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ 8د -3

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح االنكرشَٔٛاخ انظُاػٛح ٔانرؽكى  يغاػذ أعرار     نُعاس        أؼًذ يؽًذ ا /8د -4

 ظايؼح انًُٕفٛح –/ يشِٔ أؼًذ شٕياٌ            أعرار يغاػذ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ 8د -5

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

ٍ انغٛذ  -78 ٗ انطانة  انشئٛغٙانًششف  - أ.د/ َٕال أؼًذ انفٛشأٖتخظٕص انطهة انًمذو ي ٘ اؼًذ ػشفح / ػه يشط  –أؼًذ ؼًذ

ٌ انشايم انًغعم - يغاػذ تانمغى ِ تانمغى ٔرنك نرشكٛم نعُح االيرؽا  ذؽد ػُٕاٌ:ٔانشعانح  - نذسظح انذكرٕسا

 "التنقيب عن البيانات الجينية لدعم التشخيص الطبي  "

“ Mining Genomic Data to Support Medical Diagnosis" 

 واقتراح تشكيل لجنة االمتحان الشامل كالتالي 
 ظايؼح انًُٕفٛح –أعرار يرفشؽ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ   د/ َٕال أؼًذ انفٛشأٖ                         8ا -0

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح االنكرشَٔٛاخ انظُاػٛح ٔانرؽكى  يرفشؽ أعرار                   يؽًذ ػثذ انؼظٛى انثشدُٚٗ د/8ا -7

 ظايؼح انًُٕفٛح –أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ            ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أؼًذ أًٍٚد/ 8 أ -3

 ظايؼح انًُٕفٛح  –د/ ظًال يؽشٔط ػطٛح                          أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ 8ا -4

 طُطاظايؼح -كهٛح انُٓذعح   – انؽاعثاخ ٔانرؽكى اٜنٙتمغى ُْذعح  يغاػذ أعرار              د/ يؽًٕد يؽًذ ايٍٛ فٓٛى       8ا -5

 على الرسالة : لجنة اإلشراف
 ظايؼح انًُٕفٛح –أعرار يرفشؽ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ                           أ.د / َٕال اؼًذ انفٛشأ٘ -0

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ  يغاػذ أعرار                     / يؽًذ تذٔ٘ يؽًذ تذ0٘ٔد -7

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ  يذسط                             د. / يشٔج ػثاط سداد  -3

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 كالتاليالشامل تشكيل لجنة االمتحان على  يوصى مجلس القسم بالموافقة

 ظايؼح انًُٕفٛح –د/ َٕال أؼًذ انفٛشأٖ                           أعرار يرفشؽ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ 8ا -0

 ظايؼح انًُٕفٛح –تمغى ُْذعح االنكرشَٔٛاخ انظُاػٛح ٔانرؽكى  يرفشؽ أعرار                   يؽًذ ػثذ انؼظٛى انثشدُٚٗ د/8ا -7

 ظايؼح انًُٕفٛح –أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ               ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أؼًذ أًٍٚد/ 8 أ -3

 ظايؼح انًُٕفٛح  –د/ ظًال يؽشٔط ػطٛح                          أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ 8ا -4

 طُطاظايؼح -كهٛح انُٓذعح   – انؽاعثاخ ٔانرؽكى اٜنٙتمغى ُْذعح  يغاػذ أعرار د/ يؽًٕد يؽًذ ايٍٛ فٓٛى                     8ا -5

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

 : انعٕدج:ساتؼا 

ح سئٛظ نعُح يؼٛاس  –انًذسط انًغاػذ تانمغى  -َشيٍٛ ػثذ انْٕاب انثُٓغأٖ/ 1بخصوص الطلب المقدم من د -20 انًٕاسد انًاٛن

 1م 8/2/2122والمنعقدة بتاريخ  انًٕاسد انًانٛح ٔانرغٓٛالخ انذاػًحيؼٛاس بشأن اعتماد ورشة عمل ٔانرغٓٛالخ انذاػًح 
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952     3765كرشَٔٛح، يُٕف إلعح اذكهٛح ان3625763/840ُٓفاكظ:3625763/840خ:    

 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 1 م8/2/2122والمنعقدة بتاريخ  انًٕاسد انًانٛح ٔانرغٓٛالخ انذاػًحباعتماد ورشة عمل معيار ٕٚطٗ يعهظ انمغى 

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

 :يٕضٕػاخ ػايح :  خايغا

ٕد ػضاو   انطهة انًمذو يٍ انًُٓذط / تخظٕص -77 تشأٌ ذؼُّٛٛ فٙ ٔظٛفح  -ًغاػذ تانمغى انًذسط ان –يؽًذ عؼٛذ يؽً

ٍ ظايؼح عٛرٗ تَٕٓط كَٕط  ٗ انذكرٕساِ ي ٌ : –يذسط تانمغى ؼٛس اَّ ؼظم ػه  -انظٍٛ ٔانشعانح تؼُٕا
 ٔانغٛش خاضغ نإلششاف نهًعال انًشئٙ يٍ خالل انرؼهى انؼذائٙ انرًٛٛض٘"انؼًٛك " انرألهى 

 "Deep Unsupervised Visual Domain Adaptation via Discriminative Adversarial Learning " 

 8انخاطح تّذمشٚش انهعُح انصالشٛح 
 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

ٙف  اتانمغى ؼٛس أَّ كاٌ يهرضي فٙ دسظح يذسط -يؽًذ عؼٛذ يؽًٕد ػضاو  /  انًُٓذطٕٚطٗ يعهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ ذؼٍٛٛ     

ّ  يُز ذؼٛ ّ ٔػًه  تانمغى. يغاػذ ُّ تٕظٛفح يذسطٛيغهك

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

باألبحاث بشأن أحاطه مجلس القسم علما  -مساعد بالقسم الستاذ اال –الطلب المقدم من الدكتور/ محمد عبده محمد بربار  بخصوص -73
فحص ) لجنة اللجنة العلمية الدائمة لهندسة الحاسبات والنظم  اإلنتاج العلمي الخاص به الى العلمية التي قام بنشرها تمهيدا لرفع

 1( لألساتذة واألساتذة المساعدين  العلمياإلنتاج 

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

ٙ ذخظض انمغى أؼٛظ انًعهظ ػهًا ّ ؼٛس ذمغ ف ٍ عٛادذ  8تاألتؽاز انًمذيح ي

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

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى
 

 التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا

 

 انمغى يعهظ سئٛظ                                                         انًعهــــــظ                    أيــٍٛ    

 

ٗ شؽاذح  د/   ظًال يؽشٔط ػطٛح /د .أ                                                                   أؼًذ يظطف


