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التاريخ4242 / 34 /35:

يذضش اجزًبع يجهظ انقغى ثجهغزّ انؼبدٚخ سقى ()4
ٔان ًُُؼقذح ٕٚو األدذ انًٕافق 7878/37/33و
ئَّ فٚ ٙــــٕو األدذ انًٕافق 7878/37/33اجزًغ يجهظ انقغى ثجهغزّ انؼبدٚخ سقى ( )4ف ٙرًـــبو انغـــبػخ انؼبششح
ٔانُظف طجبدب ٔرــٕنٗ انجهغخ سئٛظ انًجهظ انغٛذ األعزـبر انذكزـــٕس /جًبل يذشٔط ػطٛخ ٔدضٕس انغبدح األػضبء
اٜر ٙأعًبؤْى:

االعـــــــــــــــى

و

انٕظٛفخ

3

أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ

أعزبر

7

أ.د /ػجذ انذًٛذ يذًذ سجت ئثشاْٛى

أعزبر يزفشؽ

3

أ.دَ /جٛم ػجذ انٕادذ ئعًبػٛم
د /يذًذ ػجذِ يذًذ ثشثبس

أعزبر يزفشؽ
أعزبر يغبػذ

5

د /أدًذ يظطفٗ انًذالٔ٘

أعزبر يغبػذ

6

دَ /شي ٍٛػجذ انْٕبة دغٍ

أعزبر يغبػذ

2

د /طالح انذ ٍٚشؼجبٌ ػٛغٗ

أعزبر يغبػذ

0

د /يذًذ أدًذ ػجذ انذًٛذ انششٛذ٘

أعزبر يغبػذ

6

دُْ /بء أثٕ انؼُ ٍٛٛرشكٙ

4

يذسط

 38د /سيضبٌ يذًذ جبد انذق
 33د /ػجٛش ػجذ انؼضٚض ػششح
ٔقذ أػززس ػٍ انذضٕس كال يٍ-:
د /يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ
أ.د َٕ /ال أدًذ انفٛشبٖٔ

يذسط
يذسط
د /يشٔح أدًذ انشذبد شٕيبٌ

ٔرٕنٗ عكشربسٚخ انجهغخ انغٛذحَ /جالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌ
ف ٙانجذاٚخ ٚزقذو انغٛذ أ.د /سئٛظ يجهظ انقغى ٔانغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيه ٍٛثبنقغى ثخبنض انؼضاء
نهذكزٕسح /يٓب عؼذ انذ ٍٚطهجّ نٕفبح شقٛقٓب ٔداػ ٍٛهللا ػض ٔجم أٌ ٚزغًذ انفقٛذ ثشدًزّ ٔخبنض انظجش ٔانغهٕاٌ ألعشرّ.
ٔكزنك ٚزقذيٌٕ ثخبنض انؼضاء نهغٛذ  /خبنذ ػجذ انجهٛم دفٛشّ نٕفبح شقٛقّ ٔداػ ٍٛهللا ػض ٔجم أٌ ٚزغًذ انفقٛذ ثشدًزّ ٔخبنض انظجش
ٔانغهٕاٌ ألعشرّ.
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ثذأ انغٛذ األعزبر انذكزٕس /سئٛظ انًجهظ االجزًبع ثزكش(ثغى هللا انشدًٍ انشدٛى) ٔانظالح ػه ٙانُج ٙػه ّٛانظالح ٔانغالو
ٔسدت عٛبدرّ ثبنغبدح انذضٕس أػضبء يجهظ قغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد صى قبو عٛبدرّ ثطشح جذٔل األػًبل يزضًُب اٜر:-ٙ

==============================================================
اوال المصادقات-:
انزظذٚق ػهٗ يذضش يجهظ انقغى انغبثق ٔان ًُُؼقذ ٕٚو األدذ انًٕافق  7878/33/0و
=========================================================================

صبَٛب انزفٕٚضبد:
 -3ثخظٕص انخطــــبة انــــــٕاسد يٍ أ.د/ػًٛـــــذ انًؼٓذ انؼبن ٙنهُٓذعخ االنكزشَٔٛخ – ثجهجٛظ ثشـــأٌ انًــٕافقـــخ ػهـــٗ اَزـــذاة
انغٛذ انذكزٕس /سيضبٌ يذًذ ػجذ انؼظٛى جبد انذق – يذسط ثبنقغى ٔرنك ( ٕٚو ٔادذ ) أعجٕػٛب نهفظم انذساع ٙاألٔل نهؼبو
انجبيؼ7873/7878 ٙو8

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفوٌض1
---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -7ثخظٕص انخطــــبة انــــــٕاسد يٍ أ.د/ػًٛـــــذ انًؼٓذ انؼبن ٙنهُٓذعخ االنكزشَٔٛخ ثجهجٛظ ثشـــأٌ انًــٕافقـــخ ػهـــٗ اَزـــذاة انغٛذ
انذكزٕس /سيضبٌ يذًذ ػجذ انؼظٛى جبد انذق – يذسط ثبنقغى ٔرنك (َذثب كهٛب ) اػزجبسا يٍ انفظم انذساع ٙانضبَ ٙنهؼبو انجبيؼٙ
7873/7878و8

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفوٌض1
---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3ثخظٕص انخطــــبة انــــــٕاسد يٍ أ.د/ػًٛـــــذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ – جبيؼخ انغبداد  -ثشـــأٌ انًــٕافقـــخ ػهـــٗ اَزـــذاة انغٛذ
دَ /8شي ٍٛػجذ انْٕبة دغٍ – أعزبر يغبػذ ثبنقغى ٔرنك ( ٕٚي ) ٍٛأعجٕػٛب خالل انؼبو انجبيؼ7873/7878 ٙو8

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفوٌض1
===========================================================================

صبنضب :انؼالقبد انضقبفٛخ-:
 -4ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ يذ فزشح انذساعخ نهذاسط  /ساي ٙأششف طالح ص ٍٚانذ– ٍٚ
يذسط يغبػذ ثبنقغى ٔػضٕ اإلجبصح انذساعٛخ ثأنًبَٛب نهذظٕل ػهٗ دسجخ انذكزٕساِ يٍ جبيؼخ Hochschule Reutlingen
ػهٗ ئدذٖ يُخ ارفبقٛخ انزؼبٌٔ ثٔ ٍٛصاسح انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجذش انؼهًٔ ٙانٓٛئخ األنًبَٛخ نهزجبدل انؼهًٔ DAAD ٙانز٘ ٚهزًظ فّٛ
يذ اجبصرخ نًذح ػبو صبنش اػزجبسا يٍ  7878/37/3دزٗ  7873/37/7ثًشرت ٚظشف ثبنذاخم8

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:

د840/3625763:فبكظ840/3625763:كهٛخ انُٓذعخ اإلكزشَٔٛخ ،يُٕف 3765

Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952

الكلٌة حاصلة على اإلعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم اإلعتماد فً 2102/7/2

Menoufia University

جــامعــة المـنوفـٌة

Faculty of Electronic Engineering

كلٌـــة الهـندســة اإللكـترونٌــــة
قغــى ْــُذعخ ٔػهٕو انذبعجبد
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التاريخ4242 / 34 /35:
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ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على المد لمدة عام (عام ثالث) ابتداء من  7878/37/3دزٗ  7873/37/7بمرتب ٌصرف
من الداخل1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ ا8دَٕ /ال أدًذ انفٛشبٖٔ أعزبر يزفشؽ ثبنقغى ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ يشبسكخ دُْ /8بء عبنى يذًذ عبنى
يشػٗ -انًذسط ثقغى ُْذعخ اال رظبالد ٔانذبعجبد ثجبيؼخ انذنزب نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ف ٙانجذش انًغزخهض يٍ سعبنخ انًبجغزٛش
نهًُٓذط /يظطفٗ عبي ٙػزهى ٔػُٕاٌ انجذش ْٕ -:
A Novel Deep Auto Encoder Based Survival Analysis Approach For Microarray Dataset
دٛش أَٓب شبسكذ ف ٙفكشح انجذش ٔاقزشاح خٕاسصو نؼًهٛخ انزظُٛف ٔشبسكذ قٕاػذ انجٛبَبد  TCGAانًغزخذو نقٛبط أداء انخٕاسصو
ٔرذذٚذ انؼٕايم انالصيخ نهقٛبط ٔانًشبسكخ ف ٙئػذاد انجذش8

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على مشاركة دُْ /8بء عبنى يذًذ عبنى يشػٗ -انًذسط ثقغى ُْذعخ االرظبالد ٔانذبعجبد ثجبيؼخ
انذنزب نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ف ٙانجذش انًزكٕس ػُٕاَّ ثؼبنٛخ
---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -6ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ ا8دَٕ /ال أدًذ انفٛشبٖٔ أعزبر يزفشؽ ثبنقغى انًٕافقخ ػهٗ يشبسكخ دُْ /8بء عبنى يذًذ عبنى يشػٗ-
انًذسط ثقغى ُْذعخ االرظبالد ٔانذبعجبد ثجبيؼخ انذنزب نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ف ٙانجذش انًغزخهض يٍ سعبنخ انًبجغزٛش
نهًُٓذط /يظطفٗ عبي ٙػزهى ٔػُٕاٌ انجذش ْٕ -:
Coronavirus Disease 2019 ( COVID -19): Survival Analysis Using Deep learning and Cox Regression
Model
دٛش أَٓب شبسكذ ف ٙفكشح انجذش ٔاقزشاح خٕاسصو نؼًهٛخ انزظُٛف ٔشبسكذ قٕاػذ انجٛبَبد  TCGAانًغزخذو نقٛبط أداء انخٕاسصو
ٔرذذٚذ انؼٕايم انالصيخ نهقٛبط ٔانًشبسكخ ف ٙئػذاد انجذش8

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على مشاركة دُْ /8بء عبنى يذًذ عبنى يشػٗ -انًذسط ثقغى ُْذعخ االرظبالد ٔانذبعجبد ثجبيؼخ
انذنزب نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ف ٙانجذش انًزكٕس ػُٕاَّ ثؼبنٛخ
===========================================================================

ساثؼب :دساعبد ػهٛب -:
 -2ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ رغجٛم انًُٓذط  /ساي ٙجًبل
يذًذ ػٕع – نهزغجٛم ثذسجخ  -انًبجغزٛش دٔسح أكزٕثش  7836الئذخ دذٚضّ ٔانشعبنخ رذذ ػُٕاٌ :
"َظبو اكزشبف االقزجبط انُظ ٙثبعزخذاو رقُٛبد انزؼهى اٜن"ٙ

""Text Plagiarism Detection System Using Machine Learning Techniques
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نجُخ اإلششاف:
 -3أ.دَٕ /ال أدًذ انفٛشبٖٔ

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ

 -7د / .محمد أحمد الرشيدي
 -3د / .مروه أحمد شومان

أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ – جبيؼخ انًُٕفٛخ
يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ – جبيؼخ انًُٕفٛخ

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ رغجٛم انطبنت انًزكٕس.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -0ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ رغجٛم انًُٓذعخ  /دُٚب يذًٕد
يذًذ دغٍ – نهزغجٛم ثذسجخ  -انًبجغزٛش دٔسح أكزٕثش  7836الئذخ دذٚضّ ٔانشعبنخ رذذ ػُٕاٌ :

"ئطبس ػًم فؼبل نهزُجإ ثغشػخ انشٚبح"

""An Effective Framework For Wind Speed Forecasting
نجُخ اإلششاف:
 -3أ.دَٕ /ال أدًذ انفٛشبٖٔ

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ

 -7د / .محمد أحمد الرشيدي
 -3د / .مروه أحمد شومان

أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ – جبيؼخ انًُٕفٛخ
يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ – جبيؼخ انًُٕفٛخ

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ رغجٛم انطبنجخ انًزكٕسح8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -9بخصوص التقرٌر الجماعً عن االمتحان الشامل نهًُٓذعخ /ئعالو انشذبد ػًبسح ػطٛخ – انًغجهخ نذسجخ انذكزٕساِ ثبنقغى ٔانشعبنخ
ثؼُٕاٌ-:
" نموذج تعلم عمٌق مدرك للحروف لتحلٌل المشاعر فً معالجة النصوص العربٌة "
" Character-Aware Deep Learning Model for Arabic Sentiment Analysis
انًششفٌٕ -:

. -3دَ /جٛم ػجذ انٕادذ ئعًبػٛم
 -7د /يشفذ يذًٕد يٕعٗ

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد
أعزبر يزفشؽ ( يذسط ) ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد

نجُخ اإلخزجبس -:
 -3ا.د /طّ انغٛذ طّ
 -7أ.د /أششف ػجذ انًُؼى خهف

-3

أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ

 -4ا8د/جًبل يذشٔط ػهٗ ػطّٛ

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخ
أعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ – جبيؼخ انًُٛب
أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد

أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد
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 -5أ.دَ /جٛم ػجذ انٕادذ ئعًبػٛم

املرفقات :

أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبػزًبد االيزذبٌ انشبيم ٔانًٕافقخ ػهٗ يب جبء ثبنزقشٚش.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -01بخصوص التقرٌر الجماعً عن االمتحان الشامل نهًُٓذعخ /امانى سمٌر صابر حسن – انًغجهخ نذسجخ انذكزٕساِ ثبنقغى ٔانشعبنخ
ثؼُٕاٌ-:
" رذهٛم االػزًبدٚخ ٔرذغُٓب نُظبو انذًبٚخ نهًفبػم انُٕٖٔ "
" " Reliability Analysis and Improvement for the Nuclear Reactor Protection System
انًششفٌٕ -:
ا1د /محمد كمال شعت
-0
 -2ا1د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره
 -3د /مروة أحمد شومان

-4

د /هناء ابو العنٌن تركى

أستاذ بهٌئة الطاقة الذرٌة
أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد
يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد
يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد

نجُخ اإلخزجبس -:
 -3أ1د /أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره
 -7ا1د /نوال أحمد الفٌشاوى
 -3ا8د/جًبل يذشٔط ػهٗ ػطّٛ
 -4د /1سعٌد محمد عبد العاطى
 -5ا8د /يذًذ َٕس انغٛذ أدًذ

أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد
أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد
أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد
أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ اإلنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخ
أعزبر ثًؼٓذ ثذٕس اإلنكزشَٔٛبد

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبػزًبد االيزذبٌ انشبيم ٔانًٕافقخ ػهٗ يب جبء ثبنزقشٚش.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -00ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انغٛذ أ.دَٕ /ال أدًذ انفٛشبٖٔ -أعزبر يزفشؽ ثبنقغى انًششف انشئٛغ ٙػهٗ سعبنخ انًبجغزٛش
نهًُٓذط /أدًذ طجش٘ ػجذ انخبنق شهجٗ – انًؼٛذ ثبنقغى ثشأٌ ئضبفخ د /8سيضبٌ يذًذ ػجذ انؼظٛى جبد انذق  -انًذسط ثبنقغى
انٗ نجُخ اإلششاف ػهٗ انشعبنخ نهًُٓذط انًزكٕس ٔرنك إلعٓبيّ انؼهً ٙف ٙئرًبو انشعبنخ انجبس٘ انؼًم فٓٛبٔ -انشعبنخ ثؼُٕاٌ
انزؼشف ػهٗ قضدٛخ انؼ ٍٛأليٍ اَزشَذ األشٛبء
Iris Recognition for Internet of Things Security

ٔكبَذ نجُخ االششاف-:
 -3ا8دَٕ /ال أدًذ انفٛشبٖٔ
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املرفقات :

 -7د /8ػض انذ ٍٚثذٖٔ جبد انشة

نزظجخ-:
 -3ا8دَٕ /ال أدًذ انفٛشبٖٔ
 -7د /8ػض انذ ٍٚثذٖٔ جبد انشة
 -3د /8سيضبٌ يذًذ ػجذ انؼظٛى جبد انذق

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ ئضبفخ د /8سيضبٌ يذًذ ػجذ انؼظٛى جبد انذق  -انًذسط ثبنقغى ئنٗ نجُخ اإلششاف ػهٗ انطبنت ٔرنك
إلعٓبيّ انؼهً ٙف ٙئرًبو انشعبنخ8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -02بخصوص التقرٌر المقدم من السادة المشرفٌن على رسالة الدكتوراه للطالب  /أحمد محمد السٌد الشامً والذي ٌفٌد بمدى انتهاء
الطالب من الرسالة حٌث كان خارج الدراسة منذ 2109/9/31م وسبق موافقة مجلس القسم على إلغاء اإللغاء بجلسته الرابعة بتارٌخ
2109/02/01م1

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ يب جبء ثبنزقشٚش.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -33ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششفٌٕ ػهٗ سعبنخ انذكزٕساِ انخبطخ ثبنًُٓذط  /ثغبو ٔطفٗ خًٛظ يذًذ-
ٔانز٘ ٚفٛذ ثأٌ انشعبنخ قذ أػذد ئػذادا َٓبئٛب ٔأطجذذ طبنذخ نهذكى ٔانًُبقشخ ٔ .ػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ - :
" خوارزمٌة تشفٌر خفٌفة جدٌدة لألجهزة ذات الموارد المحدودة "
" "A New Lightweight Cryptographic Algorithm for Constraint Resources Devices
ٚ -3قزشح انغبدح انًششفٌٕ أٌ ٚكٌٕ انًذكى انخبسجٗ أدذ انغبدح اٜرٗ أعًبؤْى -:
 -3أ.د /أ ًٍٚيذًذ ثٓبء انذٍٚ
 -7أ.د /دغٍ دغٍ انغٛذ عهًٛبٌ
 -3أ.د /أدًذ دغٍ يذٍٚ
اٌ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٗ - :
 -3دَ/8شي ٍٛػجذ انْٕبة دغٍ
 -7د /8يذًذ أدًذ ػجذ انذًٛذ انششٛذ٘

أعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ  -جبيؼخ ػ ٍٛشًظ
أعزبر ثكهٛخ انذبعجبد ٔانًؼهٕيبد  -جبيؼخ انًُظٕسح
أعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ  -جبيؼخ دهٕاٌ
أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ
أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ

ػٍ نجُخ اإلششاف -:
 -3أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ

أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٌوصى مجلس القسم بتشكٌل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى -:
 -3أ.د /أ ًٍٚيذًذ ثٓبء انذٍٚ

أعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ  -جبيؼخ ػ ٍٛشًظ ( يذكى خبسج) ٙ
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 -7دَ/8شي ٍٛػجذ انْٕبة دغٍ

Computer Science & Eng. Dept.

التاريخ4242 / 34 /35:

املرفقات :

أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ ( يذكى داخه)ٙ

أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ (ػٍ نجُخ اإلششاف)
 - 3أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -34ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انغٛذ أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ  -أعزبر ثبنقغى انًششف انشئٛغ ٙػهٗ سعبنخ انذكزٕساِ
نهًُٓذعخ /أصبس ػهٗ كبيم ػ ٍٛشٕكخ – يذسط يغبػذ ثبنقغى ثشأٌ ئضبفخ د /8ػض انذ ٍٚثذٖٔ جبد انشة دًذاٌ  -انًذسط
ثبنقغى انٗ نجُّ اإلششاف ػهٗ سعبنخ انًُٓذعخ انًزكٕسح ٔرنك إلعٓبيّ انؼهً ٙف ٙئرًبو انشعبنخ انجبس٘ انؼًم فٓٛب-
ٔانشعبنخ ثؼُٕاٌ
"يؼبنجخ ئشبساد انًخ الكزشبف األَشطخ انذيبغٛخ"
"Brain Signal Processing for Mental Activities Detection
ٔكبَذ نجُخ األششاف-:
 -3ا8د /أ ًٍٚانغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ
 -7د /8يذًذ يؼٕع ئثشاْٛى
نزظجخ نجُخ اإلششاف كبألر-:ٙ
 -3ا8د /أ ًٍٚانغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِ
 -7د /8يذًذ يؼٕع ئثشاْٛى
 -3د /8ػض انذ ٍٚثذٖٔ جبد انشة

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ ئضبفخ  /ػض انذ ٍٚثذٖٔ جبد انشة دًذاٌ  -انًذسط ثبنقغى ئنٗ نجُخ اإلششاف ػهٗ انطبنت ٔرنك
إلعٓبيّ انؼهً ٙف ٙئرًبو انشعبنخ8
==============================================================================

خبيغب:يٕضٕػبد ػبيخ -:
 -35ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انغٛذ ا8د /ػجذ انذًٛذ يذًذ سجت – أعزبر يزفشؽ ثبنقغى ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ قجٕل ػزس٘ ػٍ
رغٛج ٙػٍ اعزالي ٙانؼًم يٍ انفزشح  7878/38/3دزٗ  7878/33/70دٛش اَُٗ نى اعزطٛغ انذضٕس ثغجت ظشٔف جبئذخ
كشَٔب انؼبنًٛخ8
انــــــــقـــــــــــــــشاس-:

ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ يُذّ أجبصح خبطخ يٍ انفزشح ٔ 7878/38/3دزٗ 7878/33/70و ٔرنك طجقب نهٕائخ ٔانقٕاٍَٛ
انًُظًخ نزنك8
=========================================================================

عبدعب:يب ٚغزجذ يٍ أػًبل -:
 -36ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انًُٓذط /أدًذ يذًذ ػجذ انؼظٛى غضٚخ – يذسط يغبػذ ثبنقغى ثشأٌ رغجٛم انجذش انخبص ثّ
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الرقم.. :هـ ح

Computer Science & Eng. Dept.

املرفقات :

التاريخ4242 / 34 /35:

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على تسجٌل البحث الخاص به حٌث ٌقع فً مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم بأن
عنوان البحث باللغة االنجلٌزٌة مطابق لعنوان البحث باللغة العربٌة.
=============================================================================
انتهى االجتماع حيث كانت ا لساعة الواحدة بعد الظهر

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحـية و التقدير
أيــ ٍٛانًجهــــــظ

سئٛظ يجهظ انقغى

د/أدًذ يظطفٗ انًذالٔ٘

أ .د /جًبل يذشٔط ػطٛخ
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