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الرقم.. :هـ ح

التاريخ1039 / 3 /31:

املرفقات :

محضر اجتماع مجلس القسم بجلسته العادية رقم ()5
وال ُمنعقدة يوم األحد الموافق2109/0 /01م
ئَّ فٗ ٚــــٕو األحــــذ انًٕافك 7836/ 3/33اجزًغ يجهظ انمغى ثجهغزّ انؼبدٚخ سلى ( )5فٗ رًـــبو انغـــبػخ انحبدٚخ
ػششح طجبحب ٔرــٕنٗ سئٛظ ا نًجهظ انغٛذ األعزـبر انذكزـــٕس/أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشِ ٔكال يٍ انغبدح
و

االعـــــــــــــــى

انٕظٛفخ

3

أ.دَ /جٛم ػجذ انٕاحذ اعًبػٛم

أعزبر يزفشؽ

7

أ.د /حًذٖ يحًذ لالػ

أعزبر يزفشؽ

1

د /يشفذ يحًٕد يٕعٗ
د /أحًذ يظطفٗ انًحالٖٔ

يذسط

د /أحًذ يظطفٗ شحبرّ

يذسط

4
5

يذسط

• عكشربسٚخ انجهغخ انغٛذحَ /جالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌ
ٔ لذ اػززس ػٍ انحضٕس -:أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛشبٔ٘
ٔ ثذأ انغٛذ األعزبر انذكزٕس /سئٛظ انًجهظ االجزًبع ثزكش(ثغى هللا انشحًٍ انشحٛى)ٔانظالح ػهٙ
انُجٗ ػه ّٛانظالح ٔانغالو ٔسحت عٛبدرّ ثبنغبدح انحضٕس أػضبء يجهظ لغى ُْذعخ ٔػهٕو
انحبعجبد8
ٔ رمذو انغٛذ األعزـبر انذكزـــٕس/أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشِ سئٛظ يجهظ انمغى ٔانغبدح أػضبء
ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔجًٛغ انؼبيه ٍٛثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد ثزُٓئخ االخِٕ
األلجبط ثؼٛذ انًٛالد انًجٛذ ٔانغٛذ 8د /ئٓٚبة ػضٚض خهٛم
صى لبو عٛبدرّ ثطشح جذٔل األػًبل يزضًُب اٜر:-ٙ
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:انًظبدلبد -:
انزظذٚك ػهٗ يحضش يجهظ انمغى انغبثك ٔان ًُُؼمذ ٕٚو األحذ انًٕافك  7830/37 / 33و

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

دساعبد ػهٛب -:
 -3ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششفٌٕ ػهٗ سعبنخ انذكزٕساِ انخبطخ ثبنًُٓذعخ  /ػبٚذح أثٕ انغؼٕد ػجذ هللا َظش ٔ -انز٘ ٚفٛذ
ثأٌ انشعبنخ لذ أػذد ئػذادا َٓبئٛب ٔأطجحذ طبنحخ نهحكى ٔانًُبلشخ ٔ .ػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ - :
"تحسين أداء الحوسبة السحابية من خالل إدارة اآلالت االفتراضية"
""Enhancing Cloud Computing Performance via Virtual Machines Management
ٔٚمزشح انغبدح انًششفٌٕ أٌ ٚكٌٕ انًحكى انخبسجٗ أحذ انغبدح اٜرٗ أعًبؤْى -:
أعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ – جبيؼخ ػ ٍٛشًظ
أعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ – جبيؼخ انمبْشح
أعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ – جبيؼخ طُطب

 -3أ.د /أ ًٍٚيحًذ ثٓبء انذٍٚ
 -7أ.دْٛ /ضى طفٕد كًبل حًضح
 -3أ.د /أيبَ ٙيحًٕد عشحبٌ
ٔاٌ ٚكٌٕ انًحكى انذاخهٗ - :
 -3أ.د /حبرى يحًذ عٛذ أحًذ ػجذ انمبدس
 -7أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛشبٖٔ

أعزبر ٔٔكٛم كهٛخ انحبعجبد ٔانًؼهٕيبد – جبيؼخ انًُٕفٛخ
أعزبر يزفشؽ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ

ٔػٍ نجُخ اإلششاف -:
 -3أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشِ
 -7ا8د /جًبل يحشٔط ػهٗ ػطٛخ

أعزبر ٔسئٛظ لغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ
أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى -:
أعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ – جبيؼخ ػ ٍٛشًظ
 -3أ.د /أ ًٍٚيحًذ ثٓبء انذٍٚ
أعزبر ٔٔكٛم كهٛخ انحبعجبد ٔانًؼهٕيبد – جبيؼخ انًُٕفٛخ
 -7أ.د /حبرى يحًذ عٛذ أحًذ ػجذ انمبدس
أعزبر ٔسئٛظ لغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ
 -3أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشِ
أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ
 -4ا8د /جًبل يحشٔط ػهٗ ػطٛخ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -7ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ رغجٛم انًُٓذط  /أحًذ طجشٖ ػجذ
انخبنك شهجٗٔ -انًغجم نذسجخ انًبجغزٛش فٗ انؼهٕو انُٓذعٛخ – دٔسح أكزٕثش ( 7832ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح ) ٔانشعبنخ رحذ ػُٕاٌ
" انزؼشف ػهٗ لضحٛخ انؼ ٍٛأليٍ اَزشَذ األشٛبء "
" "Iris Recognition for Internet of Things Security
نجُخ اإلششاف:
أعزبر يزفشؽ لغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -ثكهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ -جبيؼخ انًُٕفٛخ
 -3أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛشبٔ٘
يذسط ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -كهٛخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ – جبيؼخ انًُٕفٛخ
 -7د /ػض انذ ٍٚثذٖٔ جبد انشة حًذاٌ

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ رغجٛم انًُٓذط انًزكٕس.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -3ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ ئٚمبف لٛذ انًُٓذعخ /صُٚت ػظبو انذٍٚ
حغٍ انجْٕشٖ  -نهؼبو انجبيؼ 7836/7830 ٙو حٛش أَٓب يمٛذح ثذٔسح أكزٕثش  7830نذسجخ انًبجغزٛش ٔرنك َظشا نًشضٓب انشذٚذ.

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ ئٚمبف انمٛذ نهًُٓذعخ انًزكٕسح.

خبيغب :يٕضٕػبد ػبيّ -:
 -4ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ ا8دَ /جٛم ػجذ انٕاحذ ئعًبػٛم – أعزبر يزفشؽ ثبنمغى ثشأٌ اعزضُبئ ٙيٍ انًشبسكخ فٗ اإلششاف
انؼهً ٙػهٗ سعبئم انًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ ثبنمغى ٔرحكًٓٛب ٔيُبلشزٓب8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
رًذ انًُبلشخ ثبنًجهظ ٔنهؼهى اَّ ٕٚجذ آنٛخ ثبنمغى نزُظٛى رنك ثجهغخ يجهظ انمغى سلى ( )3ثزبسٚخ 7830/33/33و ٔكزنك ٔجذ
نغٛبدرّ يجًٕػخ يٍ اإلششافبد ػهٗ سعبئم انًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ ألكضش يٍ ػشش طالة ثبنمغى فمظ خالف اإلششافبد ثبأللغبو االخشٖ8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5ثخظٕص اػزًبد انًإرًش انؼهً ٙثبنمغى8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:

أحٛظ انًجهظ ػهًب
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -6ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انًُٓذط  /سيضبٌ يحًذ ػجذ انؼظٛى جبد انحك – يذسط ثبنمغى ثشأٌ رؼ ُّٛٛفٗ دسجخ يذسط ثبنمغى حٛش
أَّ لذ حظم ػهٗ دسجخ انذكزٕساِ ثزبسٚخ  7836/3 /3رحذ ػُٕاٌ :
" األَظًخ انحٕٚٛخ انًزؼذدح نهزؼشف ػهٗ انٕٓٚخ "
" " Multi-Biometric Recognition Systems

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ طهت انزؼ ٍٛٛفٗ دسجخ يذسط ثبنمغى نهًُٓذط انًزكٕس حٛش أَّ كبٌ يهزضو فٗ يغهكّ ٔػًهّ يُز
رؼ ُّٛٛثٕظٛفخ يذسط يغبػذ ثبنمغى.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -2ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انغٛذ د /يحًذ أيٌٕ أحًذ ششاثٗ– أعزبر يغبػذ  -ثبنمغى ٚشأٌ سفغ ئَزبجّ انؼهًٗ نهجُخ انؼهًٛخ
انذائًخ نهزشلٗ ئنٗ دسجخ أعزبر.

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
رى ئحبطخ يجهظ انمغى ثبألثحبس انًمذيخ نهزشلٗ ْٔٗ فٗ َطبق رخظض انمغى.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -0ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انغٛذ د /يحًذ ثذٖٔ يحًذ ثذٖٔ – يذسط  -ثبنمغى ٚشأٌ اخزٛبس يذسط أخش نإلششاف ػهٗ
انًُٓذعخ  /ساَٛب انغٛذ ػجذ انؼضٚض اثشاْٛى8

انــــــــمـــــــــــــــشاس-:
رى اخزٛبس د /طالح انذ ٍٚشؼجبٌ ػٛغٗ – يذسط– ثبنمغى ٔاعزكًبل نجُخ اإلششاف .
=============================================================================
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املرفقات :

التاريخ1039 / 3 /31:

انتهى االجتماع حيث كانت الساعة الواحدة بعد الظهر

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحـية واالحترام
أمــين المجلــــــس
د/أحًذ يظطفٗ شحبرّ
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أ .د /أيمن السيد احمد السيد عميره
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