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 (3) سقى انؼادٚح تجهغرّ انقغى يجهظ يذضش اجرًاع

ُؼقذج ًُ  و21/6782/ 27 انًٕافق انثالثاء ٕٚو ٔان
 

 انغـــاػح ذًـــاو فٙ( 3) سقى انؼادٚح تجهغرّ انقغى يجهظ اجرًغ7826/ 12/11 انًٕافق انثالثاء ٚــــٕو فٙ إَّ

ٔدضٕس  جًال يذشٔط ػطٛح /انذكرـــٕس األعرـار انغٛذ نًجهظ ا سئٛظانجهغح   ٔذــٕنٗ صثادا   انذادٚح ػؾشج

 انغادج األػضاء اٜذٙ أعًاؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفح

 أعرار 
 2 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚأ.د/ 

 7 إعًاػٛمَثٛم ػثذ انٕادذ أ.د/  أعرار يرفشؽ

 3 انًذالٔ٘  أدًذ يصطفٗ  د/  أعرار يغاػذ  

 4 د/ َشيٍٛ ػثذ انْٕاب دغٍ  أعرار يغاػذ  

 5 يذًذ قالػدًذ٘ / أ.د ) أعرار يغاػذ( أعرار يرفشؽ

 6 د/ يذًذ ػثذ انذًٛذ انشؽٛذ٘ يذسط

 7 أدًذ انؾذاخ ؽٕياٌد/  ) يذسط ( أعرار يرفشؽ

 :ٔقذ اػرزس ػٍ انذضٕس- 
 ػثذِ يذًذ تشتاس يذًذ د/  -7                       أدًذ انفٛؾأَٖٕال / أ.د -2

  د/ عَٕٛا ػهٗ ػثذ انذًٛذ دؾٛؼ -4د/ صٚاد يذًذ انصغٛش طّ                     -3
                    د/ ػض انذٍٚ تذٖٔ جاد انشب -5

            َجالء ػثذ انؼظٛى صْشاٌج/ انغٛذ انجهغح عكشذاسٚحٔذٕنٗ  

 

 ػهٙ ٔانصالج(انشدٛى انشدًٍ هللا تغى)تزكش االجرًاع انًجهظ سئٛظ /انذكرٕس ألعرارا انغٛذ ٔتذأ      

 ٔػهٕو ُْذعح قغى يجهظ أػضاء انذضٕس تانغادج عٛادذّ ٔسدة ٔانغالو انصالج ػهّٛ انُثٙ

 8انذاعثاخ

 -: اٜذٙ يرضًُا   األػًالل جذٔ تطشح عٛادذّ قاو ثى
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 -:انًصادقاخ 
ُؼقذ انغاتق انقغى يجهظ يذضشٗ ػه انرصذٚق       ًُ  و 7826/ 25/10   انًٕافق انثالثاء ٕٚو ٔان

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

   -: انثقافٛح انؼالقاخ
 انُٓذعح كهٛحت انذاعثاخ ٔػهٕو ُْذعح قغىت ًغاػذانعرار األ -يذًذ ػثذِ تشتاس  /انذكرٕستخصٕؿ انطهة انًقذو يٍ انغٛذ  -2

 8انخاصح تغٛادذّ تذازاألتانقغى تؾأٌ ذغجٛم  اإلنكرشَٔٛح

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
فٗ يجال ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ يغ انؼهى تأٌ ػُأٍٚ األتذاز انخاصح تغٛادذّ  ػهٗ ذغجٛم األتذاز حٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافق    

 تانهغح االَجهٛضٚح يطاتقح نؼُأٍٚ األتذاز تانهغح انؼشتٛح.

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

تانقغى  اإلنكرشَٔٛح انُٓذعح كهٛحت انذاعثاخ ٔػهٕو ُْذعح قغىًؼٛذج تان -يشفد عؼٛذ ػشفح/تخصٕؿ انطهة انًقذو يٍ انًُٓذعح -7

 8انخاصح تٓا تذازاألتؾأٌ ذغجٛم 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
يجال ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ يغ انؼهى تأٌ ػُأٍٚ األتذاز تانهغح  فٙانخاصح تٓا ػهٗ ذغجٛم األتذاز  حٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافق    

 االَجهٛضٚح يطاتقح نؼُأٍٚ األتذاز تانهغح انؼشتٛح.

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

   -دساعاخ ػهٛا :
هًُٓذط/ يذًذ نتخصٕؿ انخطاب انٕاسد إنُٛا يٍ انغٛذ األعرار انذكرٕس / ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثذٕز تؾأٌ يُخ دسجح انًاجغرٛش  -3

  ْٕ : ػُٕاٌ انشعانح – ٙ  نشعانح انًاجغرٛش انًقذيح يُّتُاء ػهٗ انرقاسٚش انفشدٚح ٔانرقشٚش انجًاػ -إتشاْٛى ػؾٛثح 

 صٕس انشؤٚح انهٛهٛح نألؽؼح ذذد انذًشاء  "ذذغٍٛ "         

" Enhancement of Infrared Night Vision Images " 
 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 8ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ انرٕصٛح تًُخ دسجح انًاجغرٛش نهًُٓذط انًزكٕس

هًُٓذط/ أًٍٚ نتخصٕؿ انخطاب انٕاسد إنُٛا يٍ انغٛذ األعرار انذكرٕس / ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثذٕز تؾأٌ يُخ دسجح انًاجغرٛش  -4

  ػُٕاٌ انشعانح ْٕ : – ٙ  نشعانح انًاجغرٛش انًقذيح يُّتُاء ػهٗ انرقاسٚش انفشدٚح ٔانرقشٚش انجًاػ -يذًذ يٕعٗ دًذاٌ 

 الفوضوي على الصور الرقميةحتسينات للتشفري 

Enhancement of Chaotic Encryption on Digital Images 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 8ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ انرٕصٛح تًُخ دسجح انًاجغرٛش نهًُٓذط انًزكٕس

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

ٔانز٘ ٚفٛذ تأٌ  -يوسف محمد منير البرعى عيسى انخطاب انٕاسد يٍ انغادج انًؾشفٌٕ ػهٗ سعانح انذكرٕساِ انخاصح تانًُٓذط / تخصٕؿ -0

   -انشعانح قذ أػذخ إػذادا  َٓائٛا  ٔأصثذد صانذح نهذكى ٔانًُاقؾح . ٔػُٕاٌ انشعانح ْٕ : 

 إطار عمل جديد لتحسين معالجة البيانات الضخمة لخدمات الرعاية الصحية -5

A Novel Framework to Enhance Bigdata Processing for Healthcare Services  

 -أعًاؤْى : اٜذٙأدذ انغادج  انخاسجٙانًؾشفٌٕ أٌ ٚكٌٕ انًذكى  ٚقرشح انغادجٔ
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 ػٍٛ ؽًظجايؼح  -انُٓذعح  كهٛحت -ٔانُظى أعرار تقغى ُْذعح انذاعثاخ أًٍٚ يذًذ تٓاء انذٍٚ                     أ.د/ -2

 دهٕاٌجايؼح  -انُٓذعح  كهٛحت -اإلنكرشَٔٛاخ ٔاالذصاالخ أعرار تقغى ُْذعح أدًذ يذًذ انجاسدٗ                     أ.د/ -7

 طُطاجايؼح  -انُٓذعح  كهٛحت -ٔانرذكى اٜنٙ أعرار تقغى ُْذعح انذاعثاخ أياَٙ يذًٕد عشداٌ                    أ.د/ -3

 -:  ادذ نغادج اٜذٙ أعًاؤْى اٌ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٗ

 جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -ٔػهٕو انذاعثاخ تقغى ُْذعح يرفشؽ أعرار                      َٕال أدًذ انفٛؾأٖأ.د/  -2

 جايؼح انًُٕفٛح -ٔانًؼهٕياخ انذاعثاخ  تكهٛحأعرار                    داذى يذًذ ػثذ انقادسأ.د/  -7

 جايؼح انًُٕفٛح -ٔانًؼهٕياخ انذاعثاخ  تكهٛحأعرار أؽشف تٓجاخ انغٛغٗ                   أ.د/  -3

 -: نجُح اإلؽشاف ػٍٔ

 جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ أ.د/ أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ                    -2

 جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ  محروس على عطيه                           د/جًال 8ا -7

 -يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى :-:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 ) يذكى خاسجٙ( جايؼح ػٍٛ ؽًظ -انُٓذعح  كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح انذاعثاخ ٔانُظى       أًٍٚ يذًذ تٓاء انذٍٚ         أ.د/ - -2

 ) يذكى داخهٙ(جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار يرفشؽ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ     ل أدًذ انفٛؾأٖ              أ.د/ َٕا  -7

 ) ػٍ نجُّ اإلؽشاف( جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ أ.د / أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ         -3

) ػٍ نجُّ  جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ  محروس على عطيه                 د/جًال 8ا  -4

 اإلؽشاف(

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

 

 

 

   معيدة بالقسمال –ميرفت سعيد حامد عرفة /  حانخطاب انٕاسد يٍ انغادج انًؾشفٌٕ ػهٗ سعانح انذكرٕساِ انخاصح تانًُٓذعتخصٕؿ  -6
   -ٔانز٘ ٚفٛذ تأٌ انشعانح قذ أػذخ إػذادا  َٓائٛا  ٔأصثذد صانذح نهذكى ٔانًُاقؾح . ٔػُٕاٌ انشعانح ْٕ : 

 ) الجدولة الزمنية في موزعات النقل غير المتزامن مع تحقيق سمات جودة الخدمة (
Scheduling ATM Switches with QoS Features 

 -أعًاؤْى : انًذكى انخاسجٗ أدذ انغادج اٜذٗٚقرشح انغادج انًؾشفٌٕ أٌ ٚكٌٕ ٔ

 انًُصٕسججايؼح  -انُٓذعح  كهٛحت - ذذكى َظىٔأعرار تقغى ُْذعح انذاعثاخ                   ْؾاو ػشفاخ ػهٗ خهٛفح   أ.د/ -2

 جايؼح انًُٕفٛح -ٔانًؼهٕياخ انذاعثاخ  تكهٛح أعرار                      داذى يذًذ عٛذ ادًذ   أ.د/ -7

 دهٕاٌجايؼح  -انُٓذعح  كهٛحأعرار ت                           إتشاْٛى إعًاػٛم   أ.د/ -3

 -اٌ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٗ ادذ نغادج اٜذٙ أعًاؤْى : 

 انًُٕفٛحجايؼح  -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ أ.د/ أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ                    -2

 جايؼح انًُٕفٛح -انكٓشتٛح أعرار تقغى ُْذعح اإلنكرشَٔٛاخ ٔاالذصاالخ                            يؼٕض إتشاْٛىيؼٕض أ.د/  -7

  جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ                             عطيةمحروس على د/جًال 8ا -3

 -: نجُح اإلؽشاف ػٍٔ

 جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار يرفشؽ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ                            انفٛؾأ٘د/ َٕال أدًذ 8أ -2
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 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 -يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى :

 ) يذكى خاسجٙ( جايؼح انًُصٕسج -انُٓذعح  كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح انذاعثاخ َٔظى ذذكى         ْؾاو ػشفاخ ػهٗ خهٛفح         أ.د/ -2

 ) يذكى داخهٙ(جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ    / أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ  أ.د -7

 ) ػٍ نجُّ اإلؽشاف( جايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -أعرار يرفشؽ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ                د/ َٕال أدًذ انفٛؾأ٘ 8أ -3

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

ا  ظهرالىاحدة  الساعة تمام االجتماع انتهىفقد  وحيث انه ال يىجد ما يستجد من أعمال   

 واالحترامة  التحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 
 انقغى يجهظ سئٛظ                                           انًجهــــــظ                    أيــٍٛ      

 

 ػطٛحجًال يذشٔط  /د .أ                                                               انًذالٔ٘أدًذ يصطفٗ د/    
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