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 (1) سقى انؼبدٚخ ثجهغزّ انقغى يجهظ يذضش اجزًبع

ُؼقذح ًُ  و6/6781/ 15  انًٕافق األدذ ٕٚو ٔان
 انغـــبػخ رًـــبو ( ف1ٗ) سقى انؼبدٚخ ثجهغزّ انقغى يجهظ جزًغا 7816/ 6/ 15 انًٕافق األدــــذ ٚــــٕو فٗ إَّ

 انغبدح يٍ ٔكال ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚ/انذكزـــٕس األعزـبر انغٛذ نًجهظ ا سئٛظ ٔرــٕنٗ فجبدب   انذبدٚخ ػؾشح

 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 1 جًبل يذشٔط ػطٛخأ.د/  أعزبر 

 2 إعًبػٛمأ.د/ َجٛم ػجذ انٕادذ  أعزبر يزفشؽ

 3 يذًذ ثشثبسيذًذ ػجذِ د/   يغبػذأعزبر 

 4 انًذالٔ٘أدًذ يقطفٗ د/   يغبػذأعزبر 

 5 َشيٍٛ ػجذ انْٕبة انجُٓغبٖٔد/   يغبػذأعزبر 

 6 أ.د/ دًذ٘ يذًذ فالػ يغبػذ (أعزبر ) أعزبر يزفشؽ

 7 د/ صٚبد يذًذ انقغٛش طّ يذسط

 8 بد ؽٕيبٌذادًذ انؾد/  ( يذسط) أعزبر يزفشؽ

 ػجذ انؼظٛى صْشاٌَجالء ح/ انغٛذ انجهغخ عكشربسٚخ •

  عَٕٛب ػهٗ ػجذ انذًٛذ دؾٛؼد/  -7أ.د/ َٕال أدًذ انفٛؾبٔ٘   -1 -ػٍ انذضٕس: رغٛتٔقذ 
 د/ ػض انذٍٚ ثذٖٔ جبد انشة -4د/ يذًذ أدًذ ػجذ انذًٛذ انشؽٛذٖ                     -3

  انزؼبصٖ ٚزقذو سئٛظ قغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد ٔانغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنقغى ثخبؿ

 ٔرنك نٕفبح ٔانذح صٔجزّ. -نهغٛذ / فالح انذٍٚ ؽؼجبٌ ػٛغٗ 
 ػهٙ ٔانقالح(انشدٛى انشدًٍ هللا ثغى)ثزكش االجزًبع انًجهظ سئٛظ /انذكزٕس ألعزبرا انغٛذ ٔثذأ 

 ٔػهٕو ُْذعخ قغى يجهظ أػضبء انذضٕس ثبنغبدح عٛبدرّ ٔسدت ٔانغالو انقالح ػهّٛ انُجٗ

 8انذبعجبد

 -: اٜرٙ يزضًُب   األػًبلل جذٔ ثطشح عٛبدرّ قبو ثى

 

 

 

 

 -:المصادقات 
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ُؼقذ انغبثق انقغى يجهظ يذضشٗ ػه انزقذٚق       ًُ  .و 10/0/7816 انًٕافقاألدذ  ٕٚو ٔان

============================================================================ 
   -دراسات عليا :

يُخ دسجخ انًبجغزٛش انخبفخ  / ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثؾأٌاالعزبر انذكزٕس  انغٛذ يٍانُٛب ثخقٕؿ انخطبة انٕاسد  -9

ػُٕاٌ انشعبنخ  –ثُبء ػهٗ انزقبسٚش انفشدٚخ ٔانزقشٚش انجًبػٙ  نشعبنخ انًبجغزٛش انًقذيخ يُٓب  -ثبنًُٓذعخ / أعًبء عٛذ يذًذ دغبٌ  

: ْٕ  

 ثبعزخذاو انقٕس انذشاسٚخ " االصددبو" رقُٛخ آنٛخ نزقذٚش 

 "Automated Decision Technique for Crowd Estimation using Thermal Images”" 

 -: اإلؽشافخ نجُ ػٍ

 جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث - انذبعجبد ٔػهٕو ُْذعخأعزبر ثقغى          د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره  أ.د/  -1

  نجُخ انفذـ ٔانًُبقؾخ
 كهٛخ انُٓذعخ جبيؼخ دهٕاٌ –أ.د/ ٔداد يذًذ سفبػٗ                                     أعزبر يغبػذ  -1
 جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثقغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد ٔاالرقبالد انكٓشثٛخ  أ.د/ فزذٗ انغٛذ ػجذ انغًٛغ             -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ػًٛشِ             أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  أ. د/ أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ -3
 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 8ٕٚفٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ انزٕفٛخ ثًُخ دسجخ انًبجغزٛش نهًُٓذعخ انًزكٕسح

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 – داليا محمد عطا هللاانًؾشف انشئٛغٗ ػهٗ انطبنجخ/  -ثخقٕؿ انطهت انًقذو يٍ انغٛذ أ.د/ أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ    -18

 رذذ ػُٕاٌ: خ نذسجخ انذكزٕساِ ثبنقغى ٔرنك نزؾكٛم نجُخ االيزذبٌ انؾبيمانًغجه

" استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات للتنبؤ بنتيجة زرع الكلى"   

  " Using Data Mining Techniques to Predict Kidney Transplantation Outcome" 

 

 أقتراح تشكيل لجنة االمتحان كالتالي:
 عن لجنة االشراف   أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره      )أستاذ دكتور/ عميد الكلية ورئيس قسم هندسة وعلوم الحاسبات( -0

جامعة المنوفية( خارجى     –.د/ حاتم محمد سيد أحمد                    )وكيل كلية الحاسبات والمعلومات  -2  
أ.د/ حمدى أحمد على عوض               ) أستاذ ورئيس قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم ( من خارج القسم   -3   
) أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ( داخل القسم     د/ أحمد مصطفى المحالوى               -4  
د/ نرمين عبد الوهاب حسن                  ) أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ( داخل القسم -5  

 لجنة اإلشراف
جامعة المنصورة ( –ة الطب بكلي –غنيم                   ) استاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية أ.د/ محمد أحمد  -0  
   أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره       ) أستاذ دكتور/ عميد الكلية ورئيس قسم هندسة وعلوم الحاسبات(  -2
 محمد بدوى محمد بدوى         ) مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (د/  -3

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 تالى:لوهى كا رؾكٛم نجُخ االيزذبٌ انؾبيميوصى مجلس القسم بالموافقة على     

 عن لجنة االشراف   أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره      )أستاذ دكتور/ عميد الكلية ورئيس قسم هندسة وعلوم الحاسبات( -0
جامعة المنوفية( خارجى     –.د/ حاتم محمد سيد أحمد                    )وكيل كلية الحاسبات والمعلومات  -2  
أ.د/ حمدى أحمد على عوض               ) أستاذ ورئيس قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم ( من خارج القسم   -3   
) أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ( داخل القسم     د/ أحمد مصطفى المحالوى               -4  
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خل القسمد/ نرمين عبد الوهاب حسن                  ) أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ( دا -5  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 بشأن التوصية بالمد  وهم : الدكتوراهبخصوص التقارير السنوية للسادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة  -00

 ٕٚعف يذًذ يُٛش انجشػٗ -7                              احمد عبد العظيم غزية -0

 عبيٛخ يذٗ ػجذ انٓبدٖ عشٔس    -4                        تامر طالل محمد عبد الهادى - 3    

 اعالو انؾذبد ػًبسِ ػطٛخ -6                                مها محمد رشاد زيدان - 5   

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 1جاء بتقارير السادة المشرفين ايوصى مجلس القسم بالموافقة بالمد على م
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 / دسةــــللمهند ــوافقة على المــبشأن الم والبحوث  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وارد من السيدـــــب الـــــاالخط بخصوص -02
 والرسالة تحت عنوان :  2105المسجله لدرجة الماجستير بالقسم دورة أكتوبر  – أسماء سيد حسان محمد حسان

 ثبعزخذاو انقٕس انذشاسٚخ " االصددبو" رقُٛخ آنٛخ نزقذٚش 

 "Automated Decision Technique for Crowd Estimation using Thermal Images" 

 لجنة االشراف :
    كلية الهندسة االلكترونية - أستاذ دكتور/ عميد الكلية ورئيس قسم هندسة وعلوم الحاسبات   أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره       -0   

 كلية الهندسة االلكترونية –مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  د/ محمد معوض إبراهيم دسوقى          -2  
 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 لمدة عام للمهندسة المذكورة.يوصى مجلس القسم بالموافقة بالمد 
 

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

 

 

تمهيدى  –الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن إستمارات القيد ) الدبلوم  ثخقٕؿ -03
 م . 2102/2121م للعام الجامعى  2102دكتوراه ( دورة أكتوبر  –ماجستير 

 الشاذلى (   أنورطفى تمهيدى ماجستير )أولهم م/  شيماء احمد محمد عبد الحميد  وأخرهم م/  محمد مص

 (                                        -اعيل عبد هللا  متمهيدى دكتوراه )أولهم م/ ثروت السيد اس

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 .يوصى مجلس القسم بالموافقة على قبول قيد الطالب المذكورين     

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

حسين مجدى /  قيد المهندسبخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إيقاف  -04
 .مرض والدهوذلك نظراً  2105ماجستير بدورة أكتوبر  المقيد بتمهيدىو   -  م 2102/2102عن العام الجامعى  –البرمحمود عبد 

 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 نهًُٓذط انًزكٕس. قٛذٕٚفٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ إٚقبف     
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================================================================================ 

 

 الظهر بعدالواحدة  الساعة كانت حيث االجتماع انتهى

 واالحترامة  التحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 
 انقغى يجهظ سئٛظ                                       انًجهــــــظ                    أيــٍٛ         

 

  ػًٛشِ انغٛذ ادًذ انغٛذ أًٍٚ /د .أ                                انًذالٖٔأدًذ يقطفٗ د/    
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