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يحضش اجرًاع يجهظ انمغى تجهغرّ انؼادٚح سلى ()6
ٔان ًُُؼمذج ٕٚو األحذ انًٕافك 7878/7 /6و
ئَّ فٚ ٙــــٕو األحذ انًٕافك 7878/7/6اجرًغ يجهظ انمغى تجهغرّ انؼادٚح سلى ( )6ف ٙذًـــاو انغـــاػح انؼاؽشج
ٔانُصف صثاحا ٔذــٕنٗ انجهغح سئٛظ انًجهظ انغٛذ األعرـار انذكرـــٕس /جًال يحشٔط ػطٛح ٔحضٕس انغادج
األػضاء اٜذ ٙأعًاؤْى:
انٕظٛفح
االعـــــــــــــــى
و
أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشِ
أعرار
1
7

أ.دَ /ثٛم ػثذ انٕاحذ ئعًاػٛم

أعرار يرفشؽ

 3د /يحًذ ػثذِ يحًذ تشتاس

أعرار يغاػذ

 4د /أحًذ يصطفٗ انًحالٔ٘
 5دَ /شي ٍٛػثذ انْٕاب حغٍ

أعرار يغاػذ

 5أ.د /حًذ٘ يحًذ لالػ
 6د /صٚاد يحًذ انصغٛش طّ
 2د /يحًذ ػثذ انحًٛذ انشؽٛذ٘
 0د /ػض انذ ٍٚتذٖٔ جاد انشب
 6د /أحًذ انؾحاخ ؽٕياٌ

أعرار يغاػذ
أعرار يرفشؽ ( أعرار يغاػذ)
يذسط
يذسط
يذسط
أعرار يرفشؽ ( يذسط )

ٔ لذ اػرزس ػٍ انحضٕس-:
 -7د /عَٕٛا ػهٗ ػثذ انحًٛذ حؾٛؼ
 -1أ -أ.د َٕ/ال أحًذ انفٛؾأٖ
ٔذٕنٗ عكشذاسٚح انجهغح انغٛذجَ /جالء ػثذ انؼظٛى صْشاٌ
ٔتذأ انغٛذ األعرار انذكرٕس /سئٛظ انًجهظ االجرًاع تزكش(تغى هللا انشحًٍ انشحٛى)ٔانصالج ػهٙ
انُث ٙػه ّٛانصالج ٔانغالو ٔسحة عٛادذّ تانغادج انحضٕس أػضاء يجهظ لغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ
شى لاو عٛادذّ تطشح جذٔل األػًال يرضًُا اٜذ:-ٙ
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انًصادلاخ-:
انرصذٚك ػهٗ يحضش يجهظ انمغى انغاتك ٔان ًُُؼمذ ٕٚو األحذ انًٕافك  7878/1/17و
=========================================================================

دساعاخ ػهٛا -:
 -1تخصٕؿ انخطاب انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕز تؾأٌ انًٕافمح ػهٗ ذغجٛم انًُٓذعح  /ػضِ حغٍ

ئتشاْٛى انفمٗ –تذسجح انًاجغرٛش ( انًمٛذج تذٔسج أكرٕتش  7810الئحح حذٚصّ) ٔانشعانح ذحد ػُٕاٌ :
" ذصُٛف أؽؼح ئكظ انصذسٚح تاعرخذاو انرؼهى انؼًٛك"
"" Chest X-Ray Classification Using Deep Learning
نجُح اإلؽشاف:
أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح – جايؼح انًُٕفٛح
 -1أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشِ
أعرار يرفشؽ (أعرار يغاػذ) تمغى تحٕز انًؼهٕياذٛح – يؼٓذ تحٕز االنكرشَٔٛاخ
 -7ا8د /عهٕٖ انغٛذ حًادج
يذسط تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح – جايؼح انًُٕفٛح
 -7د /يشٔج أحًذ ؽٕياٌ

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ انرغجٛم نذسجح انًاجغرٛش نهًُٓذعح انًزكٕسج.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 17تخصٕؿ انخطاب انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕز تؾأٌ انًٕافمح ػهٗ ذغجٛم انًُٓذعح  /ساَذا كًال
أحًذ عهطاٌ –تذسجح انذكرٕساِ ( انًمٛذج تذٔسج أكرٕتش  7810الئحح حذٚصّ) ٔانشعانح ذحد ػُٕاٌ :
" ذؼضٚض األيٍ إلَرشَد األؽٛاء انمائًح ػهٗ ذمُٛاخ عهغهح انكرم"
" "Security Enhancement For Internet of Things Based on Blockchain Techniques
نجُح اإلؽشاف:
أعرار يرفشؽ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح – جايؼح انًُٕفٛح
 -1أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛؾأٖ
يذسط تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح – جايؼح انًُٕفٛح
 -7د /ػض انذ ٍٚتذٖٔ جاد انشب

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ انرغجٛم نذسجح انذكرٕساِ نهًُٓذعح انًزكٕسج.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -13تخصٕؿ انخطاب انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕز تؾأٌ انًٕافمح ػهٗ ذغجٛم انًُٓذعح ْ /ثّ ئتشاْٛى
انغٛذ انحٛشٖ – تذسجح انذكرٕساِ ( ٔانًمٛذج تذٔسج أكرٕتش  7816الئحح حذٚصّ) ٔانشعانح ذحد ػُٕاٌ :
"انرُثإ تانرفاػالخ انذٔائٛح ف ٙانخهٛح انثؾشٚح تاالػرًاد ػهٗ ذمُٛاخ انرؼهى اٜن"ٙ
" "Predicting Drug Interactions in Human Cell Based on Machine Learning Techniques
نجُح اإلؽشاف:
أعرار يرفشؽ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح – جايؼح انًُٕفٛح
 -1أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛؾأٖ
 -7ا.د /ػثذ انفراح ػثذ انُث ٙػطٛح ْهٛم أعرار يغاػذ تمغى انكٓشتٛح ٔٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕز تكهٛح انُٓذعح – جايؼح كفش انؾٛخ
يذسط تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح – جايؼح انًُٕفٛح
 -7دُْ /اء أتٕ انؼُ ٍٛذشكٙ

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ انرغجٛم نذسجح انذكرٕساِ نهًُٓذعح انًزكٕسج.
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 -14تخصٕؿ انخطاب انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕز تؾأٌ انًٕافمح ػهٗ ذغجٛم انًُٓذعح  /أالء يحًذ
أحًذ فكٛشْ ٍٚالل– تذسجح انذكرٕساِ ( ٔانًمٛذج تذٔسج أكرٕتش  7810الئحح حذٚصّ) ٔانشعانح ذحد ػُٕاٌ :
" ذأي ٍٛحمٕق انُؾش نًُارض انؾثكاخ انؼصثٛح انؼًٛمح انًذستح تاعرخذاو انؼالياخ انًائٛح انشلًٛح"
" "Copyright Protection of Pre-Trained Deep Neural Network Models Using Digital Watermarking
نجُح اإلؽشاف:
 -1أ.د /أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح – جايؼح انًُٕفٛح
أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح – جايؼح انًُٕفٛح
 -7ا.د /جًال يحشٔط ػطٛح
يذسط تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ كهٛح انُٓذعح االنكرشَٔٛح – جايؼح انًُٕفٛح
 -7د /يشِٔ أحًذ ؽٕياٌ

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ انرغجٛم نذسجح انذكرٕساِ نهًُٓذعح انًزكٕسج.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -05بخصوص التقرير الجماعي عن االمتحان الشامل نهًُٓذط /أحًذ يحًذ ػثذ انؼظٛى غض – ّٚيذسط يغاػذ  -تمغى -انًغجم نذسجح
انذكرٕساِ تانمغى
" استخراج المفاهيم من ملفات الوسائط المتعددة"
”" Extracting Concepts from Multimedia Documents
انًؾشفٌٕ -:
 -1أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛؾأٖ
 -7ا 8د /جًال يحشٔط ػطٛح
نجُح اإلخرثاس -:
 -0أ.د /هشام عرفات خليفه
 -2أ.د /منى محمد صبرى شقير
 -3أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره
 -4أ.د /نوال أحمد الفيشاوى
 -5د /نرمين عبد الوهاب حسن

أعرار يرفشؽ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ
أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ
أستاذ دكتور بقسم هندسة الحاسبات والنظم – جامعة المنصورة
أستاذ ووكيل بكلية الهندسة االلكترونية – جامعة المنوفية
أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات – عميد كلية الهندسة االلكترونية  -جامعة المنوفية
أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة االلكترونية – جامعة المنوفية
أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة االلكترونية – جامعة المنوفية

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انمغى تاػرًاد االيرحاٌ انؾايم ٔانًٕافمح ػهٗ يا جاء تانرمشٚش.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -06تخصٕؿ انخطاب انٕاسد يٍ انغٛذ األعرار انذكرٕسٔ /كٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕز تؾأٌ اعرًاساخ انمٛذ نهطالب انًرمذي ٍٛنذٔسج
ُٚاٚش –( 7878ذًٓٛذ٘ ياجغرٛش  -ذًٓٛذ٘ دكرٕساِ ) نهؼاو انجايؼ. 7878 /7816 ٙ

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ اػرًاد اعرًاساخ انمٛذ (–ذًٓٛذ٘ ياجغرٛش  -ذًٓٛذ٘ دكرٕساِ ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -12تخصٕؿ انخطاب انٕساد يٍ انغٛذ األعرار انذكرٕسٔ /كٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕز تؾأٌ لثٕل اػرزاس انطانثح /صُٚة ػصاو انذ ٍٚحغٍ
انجْٕش٘– انًمٛذج تذٔسج أكرٕتش 7810و نهؼاو انجايؼ7878/7816 ٙو ػٍ دخٕل ايرحاٌ فصم دساع ٙأٔل ٔرنك نظشٔف ٙانًشضٛح 8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم تانًٕافمح ػهٗلثٕل اإلػرزاس8
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 -10تخصٕؿ انخطاب انٕاسد يٍ انغادج انًؾشفٌٕ ػهٗ سعانح انذكرٕساِ انخاصح تانًُٓذعح  /داليا محمد عطا هللا ٔ -انز٘ ٚفٛذ تأٌ انشعانح لذ
أػذخ ئػذادا َٓائٛا ٔأصثحد صانحح نهحكى ٔانًُالؾح ٔ .ػُٕاٌ انشعانح ْٕ - :
"استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات للتنبؤ بنتيجة زرع الكلى"
"Using Data Mining Techniques to Predict Kidney Transplantation Outcome
ٚمرشح انغادج انًؾشفٌٕ أٌ ٚكٌٕ انًحكى انخاسجٗ أحذ انغادج اٜذٗ أعًاؤْى -:
 -1أ.د /حغٍ حغ ٍٛانغٛذ عهًٛاٌ
 -7أ.د /أ ًٍٚيحًذ تٓاء انذٍٚ
 -3ا8د /أياَ ٙيحًٕد عشحاٌ

أعرار تكهٛح انحاعثاخ ٔانًؼهٕياخ – جايؼح انًُصٕسج
أعرار تكهٛح انُٓذعح  -جايؼح ػ ٍٛؽًظ
أعرار تكهٛح انُٓذعح جايؼح طُطا

اٌ ٚكٌٕ انًحكى انذاخهٗ - :
أعرار يغاػذ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ  -تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح
أعرار يغاػذ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ  -تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح

 -1أ.د /أحًذ يصطفٗ انًحالٔ٘
 -7أ.دَ /شي ٍٛػثذ انْٕاب حغٍ
ػٍ نجُح اإلؽشاف -:
 -1أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره

أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ  -تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى -:
 -1أ.د /حغٍ حغ ٍٛانغٛذ عهًٛاٌ
 -7أ.د /أحًذ يصطفٗ انًحالٔ٘

أعرار تكهٛح انحاعثاخ ٔانًؼهٕياخ – جايؼح انًُصٕسج (يحكى خاسج)ٙ
أعرار يغاػذ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ  -تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح( يحكى داخه)ٙ

 - 3أ.د /أيمن السيد أحمد السيد عميره أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ  -تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح (ػٍ نجُح االؽشاف)
==============================================================
ساتؼا -:يٕضٕػاخ ػايّ :
 -16تخصٕؿ انطهة انًمذو يٍ انذكرٕسج /يشٔج َثٛم ئعًاػٛم – يذسط تانمغى  -تؾأٌ انًٕافمح ػهٗ يُحٓا ئجاصج يشافك صٔض ٔرنك نهؼاو (
انشاتغ ) ٔانز٘ ذثذأ ف 7878/7/76 ٙحٛس أٌ صٔجٚ ٙؼًم ػًم دائى تجايؼح ٔٔذشنٕ تذٔنح كُذا ٔنذٚح ئلايح دائًح.
انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انمغى تانًٕافمح8
==========================================================================
خايغا  -:يا ٚغرجذ يٍ اػًال:
 -21بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن مد مدة الدراسة بالمهندس  /عبد هللا نبيل محمد مصطفى
– المدرس المساعد بالقسم لمدة ثالث أشهر الستيفاء متطلبات التخرج بدون نفقات من البعثات حيث أن المد يقع في نطاق العام الخامس1
انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة المد لمدة ثالث أشهر ابتداء من سبتمبر 2102م1
========================================================================

انتهى االجتماع حيث كانت ا لساعة الواحدة بعد الظهر
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحـية و التقدير
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املرفقات :

أيــ ٍٛانًجهــــــظ

سئٛظ يجهظ انمغى

د/أحًذ يصطفٗ انًحالٔ٘

أ .د /جًال يحشٔط ػطٛح
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