
 03/4/5302بتارٌخ  – 9النشرة االسبوعٌة رقم 

 

  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بتسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة

 محمد عبد الستار اإلسقٌلً/ الماجستٌر  للمهندس 

 

لخمصةةعلحالةةملعلالمم ةةةث اللالمىافقةةعلي ةة لاةةمل ةةمسلاةةهلاب ةةيلالقةةةللحثةةةب  ل  ةةعلال  ةة لا

لفة لالل ةىالالهىذلةة علدكثةىسلالل ةةةلعالمق ةةذللذس ةعلل-ا مةذلي ةةذلالةةثمسلاللةق   لل/للل مهىةذ 

ال)لحىظةمالالةةميمالالملثمةذةلال)الملةذ ل1023دوسةلأكثةىحاللهندسة وعلوم الحاسبات حقةل

لال3.76)للاالىهمئ الثااكم ل

 ( تحسٌن طرق كشف التزوٌر فً الصور الرقمٌة)  فً موضوع :
" Enhancement Of Forensic Methods For Digital Images" 

  -تحت أشراف :       

بملهمد بحموث  –أستاذ بقسمم المللوماتٌمة                هبه كامل أصالن    / د3ا -0

 االلكترونٌات
أسمممتاذ مسممماعد بقسمممم هندسمممة وعلممموم           أسمممامة صمممالهللا فمممر       / د -5

 الحاسبات 
 مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات     د/ أسامه عبد اللظٌم الشقنقٌري        -0

                                                                      

مجلس القسم بتسجٌل خطة  بتوصٌةاللجنة بالموافقة علً ما جاء  توصً –: التوصٌة

 الخاصة بالمهندس المذكور. الدكتوراهالبحث لرسالة  

 

 

  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بتسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة

 ناصر سلٌمان عبد الخالق سلٌمان/ الماجستٌر  للمهندس 

 

الموافقممة علممً ممما جمماء مممن مجلممس القسممم بتسممجٌل خطممة البحممث الخاصممة برسممالة الماجسممتٌر  
 المقٌد لدرجة الماجستٌر فمً الللموم الهندسمٌة - سلٌمانناصر سلٌمان عبد الخالق / للمهندس 

م ) بنظمام السمماعات الملتممدة ( )الملممدل 5300هندسمة وعلمموم الحاسمبات دورة أكتمموبر  بقسمم
 ( 5.9التراكمً النهائً( ) 

 فً موضوع : ) تحسٌن أداء بروتوكول التوجٌه لبوابة الحدود(  

"Improving The Performance Of Border Gateway Routing Protocol" 

 -تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة من السادة :

 / أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره        أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات 3د -0
 / محمد بدوي محمد بدوي               مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات3د -2

                                                                      



مجلس القسم بتسمجٌل خطمة البحمث  بتوصٌةاللجنة بالموافقة علً ما جاء  توصً –: التوصٌة

 لرسالة  الماجستٌر الخاصة بالمهندس المذكور.

 

  الشمامل الموافقة علً ما جاء ممن مجلمس القسمم  باعتمماد نتٌجمة  االمتحمان

 للمهندس/ عصام نبٌل أحمد عبد اللزٌز
 

يصمالو   لالمىافقعلي  لامل مسلاهلاب يلالقةلللحميثممدلوث بعللاالاث منلالشما لل مهىذ /ل

المةب للذس علدكثىسلالل ةلعلف لالل ىالالهىذل علل–للاذس لاةميذلحملقةل–أحمذلي ذلاللزيزل

ل0حىظمالالةميمالالملثمذةلا)لالصىمي علوالث كللللهىذلعلاللكثاوو مالحقة

 –التوصية  

اعتماد نتٌجة االمتحان ب ما جاء بتوصٌة مجلس القسم اللجنة بالموافقة على توصً  

 0المذكورالشامل لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس 

 

  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم  بمنح درجة درجه دكتور الفلسفة فً الللوم

االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم للمهندس / أحمد محمد الهندسٌة تخصص هندسه 

 محمد النجار

 

دكتور الفلسفة فً الللوم الهندسٌة درجه الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم  بمنح درجة 

 –أحمممد محمممد محمممد النجممار للمهنممدس / الصممناعٌة والممتحكم  االلكترونٌممات تخصممص هندسممه

ٌة  لجنمة الفحمص توصم )بنماءا علمً  م5300وبر مدرس مساعد بالقسمم والمسمجل بمدورة أكتم

         3والمناقشة( ) بنظام الساعات الملتمدة(

 ( تطوٌر حاكمات ذكٌة لألنظمة الالخطٌة الغٌر مؤكدة) لف لاىضىع
"Development Of Intelligent Controllers For Uncertain Nonlinear 

Systems " 
 

توصً اللجنة بالموافقة على ماجاء بتوصٌة مجلس القسم  بمنح درجة   –:التوصية  

الصناعٌة والتحكم  االلكترونٌات تخصص هندسهالللوم الهندسٌة فً  الفلسفة دكتور

   3رالمهندس المذكو

 
 ما جاء من مجلس القسم بشأن  التقرٌر السنوي الخاص بالمهندس/  الموافقة على

 ابراهٌم عبد الحمٌد محمد رمضان
 



ابمراهٌم ما جاء ممن مجلمس القسمم بشمأن  التقرٌمر السمنوي الخماص بالمهنمدس/  الموافقة على

المسممجل لدرجممة دكتممور الفلسممفة فممً  –مممدرس مسمماعد بالقسممم  –عبممد الحمٌممد محمممد رمضممان 

حٌث ٌوصً المجلس  3( بناءا علً تقرٌر السادة المشرفٌن ثانًالهندسة االلكترونٌة مد )عام 

( لللمممام الجممماملً  ثمممانًبالموافقمممة علمممً ماجممماء بتقرٌمممر السمممادة المشمممرفٌن وهمممو الممممد )عمممام 

5304/35302 

 3توصً اللجنة بالموافقة على ماجاء بتوصٌة مجلس القسم   –التوصية :

  الستار عبد مجدي/ د3ا السٌد تكلٌف بشأن القسم مجلس من جاء ما علً الموافقة 

 دبلوم الثانٌة الفرقة( الصناعٌة االلكترونٌات تطبٌقات)  مادة بتدرٌس قطب
 

 مجدي عبد الستار قطبد/ 3تكلٌف السٌد ا بشأنالموافقة علً ما جاء من مجلس القسم  ( 

د/ محمد بهاء 3بتدرٌس مادة ) تطبٌقات االلكترونٌات الصناعٌة( الفرقة الثانٌة دبلوم بدال من ا

د/ مجدي عبد الستار قطب 3تكلٌف السٌد ا الدٌن بركات ٌوصى مجلس القسم بالموافقة

 3بتدرٌس المادة

 3اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً:– لتوصية  ا

 

 ًد/ بالل أحمد أبو ظالم 3ما جاء من مجلس القسم بشأن تكلٌف السٌد ا الموافقة عل

 بتدرٌس مادة ) التحكم هالمً المنطق فً أنظمة مقودات المحركات(
 

د/ بالل أحمد أبو ظالم بتدرٌس 3تكلٌف السٌد ا بشأنالموافقة علً ما جاء من مجلس القسم 

المحركات( تمهٌدي دكتوراه تحكم الفصل مادة ) التحكم هالمً المنطق فً أنظمة مقودات 

 3م5304/5302الدراسً الثانً لللام الجاملً 

 3اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً:– لتوصية  ا

 

 

 الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بشأن تلدٌل الخطة الدراسٌة 
 

تلدٌل الخطة الدراسٌة للفصل الدراسً الثانً  بشأنالموافقة علً ما جاء من مجلس القسم 

/ أحمد محمد عبد الفتاهللا أبو عراٌس بتدرٌس مادة ) فٌزٌاء الطاقة( 3وذلك بتكلٌف السٌد د

/ سناء محمود الربٌلً  بتدرٌس 3بدال من مادة ) فٌزٌاء اللٌزر( تأهٌلً ماجستٌر وتكلٌف د

مادة البصرٌة الهندسٌة والفٌزٌائٌة( مادة ) دٌنامٌكا حرارٌة وإحصائٌة( بدال من مادة ) 

 3 تأهٌلً ماجستٌر ٌوصى مجلس القسم بالموافقة

 3اللجنة بالموافقة على ما جاء بتوصٌة مجلس القسم توصً:– لتوصية  ا



  كامل شوكه الموافقة  على منح درجة الماجستٌر للمهندسة / آثار على 

 

الملٌدة  –على منح درجة الماجستٌر للمهندسة / آثار على كامل شوكه  الموافقة 

 5303والمسجلة لدرجة الماجستٌر دورة اكتوبر  –بقسم هندسة وعلوم الحاسبات 

 -وعنوان الرسالة هو :

 " تحسٌن جودة صور األشلة تحت الحمراء "

"Quality Enhancement of Infrared Images" 

 -:المشرفون على الرسالة 

أ.د حمدى محمد قالش                 استاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -0

 جاملة المنوفٌة  –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة 

د/ أسامه صالهللا فر                 استاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -5

 )عن لجنة اإلشراف(

 -لجنة الفحص والمناقشة :

بكلٌة الحاسبات  –أ.د/ابراهٌم محمود محمد الحفناوى    استاذ متفرغ  -0

 جاملة الزقازٌق )ممتحن خارجى(–والمللومات 

أ.د/ حمدى محمد قالش                  استاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم  -5

 الحاسبات )عن لجنة االشراف(

م هندسة أ.د/ اٌمن السٌد احمد السٌد عمٌره      استاذ مساعد ورئٌس قس -0

 وعلوم الحاسبات )ممتحن داخلى (

   

 الموافقة على تسجٌل نقطة بحث للمهندسة / منار وجدى عبد اللزٌز صالح 

 

الموافقة على تسجٌل نقطة بحث للمهندسة / منار وجدى عبد اللزٌز صالح ، حٌث 

بنظام الساعات الملتمدة ،  5305انها مقٌدة لدرجة الماجستٌر بالقسم دورة أكتوبر 

 وقد استوفت الشروط الالزمة وٌحق لها التسجٌل .

  -عنوان الرسالة :

 " الحد من تاثٌر االعطال فى انظمة الحوسبة السحابٌة "                      

                       "Fault Tolerance in Cloud Computing Systems " 

 -المشرفون :

ساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د/ محمد آمون شرابى             استاذ م -0

 جاملة المنوفٌة  –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة 

د/ نرمٌن عبد الوهاب البهنساوى   مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة  -5

 جاملة المنوفٌة  –الهندسة االلكترونٌة 

 

 

 

 



 / نورا جمله محمد شرف الدٌن الموافقة على تسجٌل نقطة بحث للمهندسة 

 

 الموافقة على تسجٌل نقطة بحث للمهندسة / نورا جمله محمد شرف الدٌن

 

بنظام الساعات  5300، حٌث انها مقٌدة لدرجة الماجستٌر بالقسم دورة أكتوبر 

 الملتمدة ، وقد استوفت الشروط الالزمة وٌحق لها التسجٌل .

  -عنوان الرسالة :

 ذات الزمن الحقٌقى  "" إستخدام المتحكمات المتلدده فى تنفٌذ األنظمة 

"Hardware Implementaion for Real time Systems Using Multi-

Microcontrollers " 

 -المشرفون :

أ.د/ أٌمن السٌد أحمد عمٌره              استاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم  -0

 جاملة المنوفٌة  –الحاسبات بكلٌة الهندسة االلكترونٌة 

مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات            د/ صالهللا الدٌن شلبان عٌسى -4

 جاملة المنوفٌة  –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة 

 


