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 (4) سقى انؼادٚح تعهغرّ انقغى يعهظ يحضش اظرًاع

ُؼقذج ًُ  و57/6785/ 55 انًٕافق انصالشاء ٕٚو ٔان
 

 انغـــاػح ذًـــاو فٙ( 4) سقى انؼادٚح تعهغرّ انقغى يعهظ اظرًغ7856/ 55/57 انًٕافق األحذ ٚــــٕو فٙ إَّ

ٔحضٕس  ظًال يحشٔط ػطٛح /انذكرـــٕس األعرـار انغٛذ نًعهظ ا سئٛظانعهغح   ٔذــٕنٗ صثاحا   انحادٚح ػؾشج

 انغادج األػضاء اٜذٙ أعًاؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفح

 1 َثٛم ػثذ انٕاحذ إعًاػٛمأ.د/  أعرار يرفشؽ

 7 د/ أحًذ انؾحاخ ؽٕياٌ يذسط

 3           يحًذ انصغٛش طّ د/ صٚاد يذسط

 4 د/يحًذ ػثذ انحًٛذ انشؽٛذ٘ يذسط

 5     د/ عَٕٛا ػهٗ ػثذ انحًٛذ حؾٛؼ يذسط

 6 ػض انذٍٚ تذٖٔ ظاد انشبد/ يذسط

 :ٔقذ اػرزس ػٍ انحضٕس- 
 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أحًذ أًٍٚأ.د/  -7             َٕال أحًذ انفٛؾأ٘ أ.د/  -5

             الػقيحًذ حًذ٘ / أ.د -4          تشتاس د/ يحًذ ػثذِ يحًذ  -3

  د/ َشيٍٛ ػثذ انْٕاب حغٍ -6         انًحالٔ٘  أحًذ يصطفٗ  د/ -5        

            يٛشفد حغٍ حًضِج/ انغٛذ انعهغح عكشذاسٚحٔذٕنٗ  

 ػهٙ ٔانصالج(انشحٛى انشحًٍ هللا تغى)تزكش االظرًاع انًعهظ سئٛظ /انذكرٕس ألعرارا انغٛذ ٔتذأ      

خ انحاعثا ٔػهٕو ُْذعح قغى يعهظ أػضاء انحضٕس تانغادج عٛادذّ ٔسحة ٔانغالو انصالج ػهّٛ انُثٙ

 ٔقذ قذو انؼضاء نهغٛذ أ.د/ َثٛم ػثذ انٕاحذ إعًاػٛم نٕفاج ؽقٛق صٔظرّ.

 -: اٜذٙ يرضًُا   األػًالل ظذٔ تطشغ عٛادذّ قاو شى
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 -:انًصادقاخ
ُؼقذ انغاتق انقغى يعهظ يحضشٗ ػه انرصذٚق ًُ  و 57/55/7856 انًٕافقاألحذ  ٕٚو ٔان

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

   -: انؼالقاخ انصقافٛح
 انخاصح تّ. تحازانًٕافقح ػهٗ ذغعٛم األتؾأٌ  قغىانت يذسط -يحًذ أحًذ انشؽٛذٖ/دتخصٕؿ انطهة انًقذو يٍ  -5

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 .ٕٚصٗ يعهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ ذغعٛم األتحاز 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 انخاصح تّ. تحازانًٕافقح ػهٗ ذغعٛم األتؾأٌ  قغىانت يذسط -صالغ انذٍٚ ػٛغٗ ؽؼثاٌ/دتخصٕؿ انطهة انًقذو يٍ  -7

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 .ٕٚصٗ يعهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ ذغعٛم األتحاز 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 انخاصح تّ. تحازانًٕافقح ػهٗ ذغعٛم األتؾأٌ  قغىانت يذسط يغاػذ -أحًذ يحًذ ػثذ انؼظٛى غضّٚ/وتخصٕؿ انطهة انًقذو يٍ  -3

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 .ٕٚصٗ يعهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ ذغعٛم األتحاز 

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

   -:دساعاخ ػهٛا :
 انًغعهح نذسظح انذكرٕساِ تانقغى ذحد ػُٕاٌ: – دالٌا محمد عطا هللا/  ةللمهندسالشامل  االمتحانعن  الجماعًالتقرٌر بخصوص  -4

 " تقنٌات التنقٌب عن البٌانات للتنبؤ بنتٌجة زرع الكلى استخدام" 

 "Using Data Mining Techniques to Predict Kidney Transplantation Outcome" 
 لجنة اإلشراف

 جامعة المنصورة ( –بكلٌة الطب  –أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولٌة          غنٌم                 أ.د/ محمد أحمد  -0
   (الهندسة االلكترونٌة بمنوف كلٌة أستاذ دكتور/ عمٌد      أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره       -2
 مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات (              محمد بدوى محمد بدوى      د/  -3

 لجنة االختبار:
 أستاذ دكتور/ عمٌد كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف                  )عن لجنة اإلشراف (      أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره        -0
 (خارجى    )                 جامعة المنوفٌة –وكٌل كلٌة الحاسبات والمعلومات أستاذ و    .د/ حاتم محمد سٌد أحمد                  أ  -2
 (من خارج القسم  ة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم            )أستاذ ورئٌس قسم هندس   أ.د/ حمدى أحمد على عوض                 -3
 ( داخل القسم ) من                            أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات        د/ أحمد مصطفى المحالوى               -4
 م (خل القسدا ) من                            أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات    عبد الوهاب حسن                 د/ نرمٌن  -5

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 .ظاء تانرقشٚش انؾايم ٔانًٕافقح ػهٗ يا ٌٕٚصٗ يعهظ انقغى تاػرًاد االيرحا 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم وذلك لتشكٌل لجنة  – بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على الطالب/ أحمد محمد عبد العظٌم غزٌة  -5

 تحت عنوان:االمتحان الشامل 

" إعرخشاض انًفاْٛى يٍ يهفاخ انٕعائظ انًرؼذدج"   

   "Extracting Concepts from Multimedia Documents" 

 أقتراح تشكٌل لجنة االمتحان كالتالً:
 منصورهجامعة ال – بقسم هندسة الحاسبات والنظم أستاذ دكتور                       هشام عرفات خلٌفه.د/ أ -0
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 جامعة المنوفٌة  –كلٌة الهندسة االلكترونٌة بووكٌل أستاذ   صبرى شقٌر                     محمد منى  أ.د/  -2
 جامعة المنوفٌة -عمٌد كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات    أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره        -3
 جامعة المنوفٌة –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة  بقسم هندسة وعلوم الحاسبات أستاذ متفرغ    أ.د/ نوال أحمد الفٌشاوى                  -4
جامعة المنوفٌة –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة د/ نرمٌن عبد الوهاب حسن                   أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -5     
 نة اإلشرافلج
 جامعة المنوفٌة –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة  بقسم هندسة وعلوم الحاسبات أستاذ متفرغ       أ.د/ نوال أحمد الفٌشاوى                 -0
  جامعة المنوفٌة –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة  قسم هندسة وعلوم الحاسباتورئٌس أستاذ                  أ.د/ جمال محروس على عطٌة  -2

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 :تالىلوهى كا ذؾكٛم نعُح االيرحاٌ انؾايمٌوصى مجلس القسم بالموافقة على     

  منصورهجامعة ال – بقسم هندسة الحاسبات والنظم أستاذ دكتور                       هشام عرفات خلٌفه.د/ أ -0
 جامعة المنوفٌة  –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة  ووكٌلأستاذ                         صبرى شقٌرمحمد منى أ.د/  -2
 جامعة المنوفٌة -عمٌد كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات    أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره        -3
 جامعة المنوفٌة –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة  بقسم هندسة وعلوم الحاسبات متفرغأستاذ     أ.د/ نوال أحمد الفٌشاوى                  -4
 جامعة المنوفٌة –أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلٌة الهندسة االلكترونٌة     ٌن عبد الوهاب حسن             د/ نرم   -5   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم وذلك لتشكٌل لجنة  – بخصوص الطلب المقدم من لجنة اإلشراف على الطالب/ بسام وصفى خمٌس محمد  -6

 االمتحان الشامل تحت عنوان:

" لألجهزة ذات الموارد المحدودةخوارزمٌة تشفٌر خفٌفة جدٌدة "   

 "A new Lightweight Cryptographic algorithm for constraint resources Devices " 

 االمتحان كالتالً:أقتراح تشكٌل لجنة 
  عٌن شمسجامعة  – بكلٌة الهندسة أستاذ                          أحمد حسن محمد.د/ أ -0
 جامعة المنوفٌة  –أ.د/ منى صبرى شقٌر                        أستاذ ووكٌل بكلٌة الهندسة االلكترونٌة  -2
  جامعة المنوفٌة - كلٌة الهندسة االلكترونٌةعمٌد  –وعلوم الحاسبات أستاذ بقسم هندسة أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره           -3
 جامعة المنوفٌة –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة  قسم هندسة وعلوم الحاسباتورئٌس أستاذ  أ.د/ جمال محروس على عطٌة              -4
 جامعة المنوفٌة –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات                     أحمد مصطفى المحالوى/ د -5   

 لجنة اإلشراف
 جامعة المنوفٌة -عمٌد كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره         أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -0
 جامعة المنوفٌة -كلٌة الهندسة االلكترونٌة ب –بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د/ محمد معوض إبراهٌم دسوقى            مدرس  -2

 

 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 :تالىلوهى كا ذؾكٛم نعُح االيرحاٌ انؾايمٌوصى مجلس القسم بالموافقة على    

  عٌن شمسجامعة  – بكلٌة الهندسة أستاذ                          أحمد حسن محمد.د/ أ -0
 جامعة المنوفٌة  –أستاذ ووكٌل بكلٌة الهندسة االلكترونٌة  شقٌر                         صبريمحمد أ.د/ منى  -2
  جامعة المنوفٌة - الهندسة االلكترونٌةكلٌة عمٌد  –أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات   أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره          -3
 جامعة المنوفٌة –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة  قسم هندسة وعلوم الحاسباتورئٌس أستاذ   أ.د/ جمال محروس على عطٌة              -4
 جامعة المنوفٌة –بكلٌة الهندسة االلكترونٌة أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات                      المحالوي/ أحمد مصطفى د -5

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

تأشش سظؼٗ  تؾأٌ انًٕافقح ػهٗ إٚقاف ذغعٛم)ػاو أٔل(  أ.د/ ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕزتخصٕؿ انخطاب انٕاسد يٍ   -2

انًغعهح نذسظح انًاظغرٛش دٔسج أكرٕتش  -يؼٛذج تانقغى  –نهًُٓذعح / يٛشفد عؼٛذ حايذ ػشفح  7850/7856ػٍ انؼاو انعايؼٙ 

 ٔرنك َظشا  نشػاٚح طفهرٓا. 7850/7856نهؼاو انعايؼٙ  7886

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
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-نهطانثح انًزكٕسج  7850/7856ٕصٗ يعهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ إٚقاف ذغعٛم)ػاو أٔل( تأشش سظؼٗ ػٍ انؼاو انعايؼٙ ٚ     

 ٔرنك َظشا  نشػاٚح طفهرٓا.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

انًؾشف انشئٛغٗ ػهٗ انطانة / أحًذ يحًذ انؾايٗ انًغعم نذسظح  –تخصٕؿ انطهة انًقذو يٍ أ.د/ َٕال أحًذ انفٛؾأٖ  -0

 اإلنغاء نهطانة حٛس أَّ انرضو تانرٕاصم ٔانًراتؼح يغ نعُح اإلؽشاف َٔرط ػُّ َؾش تحس  إنغاءانذكرٕساِ تؾأٌ انًٕافقح ػهٗ 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 اإللغاء للطالب المذكور. إلغاءٌوصى مجلس القسم بالموافقة على 

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

ػثذ انحًٛذ /  تؾأٌ انًٕافقح ػهٗ ذغعٛم انًُٓذطتخصٕؿ انخطاب انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕز  -6

 الئحح حذٚصّ ٔانشعانح ذحد ػُٕاٌ : 7850دٔسج أكرٕتش  انًاظغرٛش نذسظح  ٔانًغعم -فاسط ػثذ انحًٛذ انًضٍٚ 

 "كؾف انرغهم فٗ أَظًح عهغح انكرم "

"Intrusion Detection for BLockchain Systems " 

 نعُح اإلؽشاف:   

 ظايؼح انًُٕفٛح –ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح قغى ُْذعح ٔسئٛظ أعرار            ظًال يحشٔط ػطٛحأ.د/  -5  

 ظايؼح انًُٕفٛح –يذسط تقغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح                يشِٔ أحًذ ؽٕياٌد/  -7  

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 ٕٚصٗ يعهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ ذغعٛم انطانة انًزكٕس.    

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

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

 ة واالحترامالتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 انقغى يعهظ سئٛظ                                           انًعهــــــظ                    أيــٍٛ      

 

 ظًال يحشٔط ػطٛح /د .أ                                                               انًحالٔ٘أحًذ يصطفٗ د/    
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