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المسجل  -بالمهندس / ثروت السيد إسماعيل   الخاصةوالمناقشة تشكيل لجنة الحكم الموافقة على بخصوص  -1

لدرجة الماجستير والذي يفيد بأن الرسالة قد أعدت إعداداً نهائياً وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة . وعنوان 

 -الرسالة هو : 

 تحسين أداء هادوب للبيانات الضخمة ذات الملفات الصغيرة "" 

 Hadoop Performance Enhancement for Big Data including Small Files " 
" 

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

والذي يفيد بأن الرسالة  -محمد إبراهيم عشيبة  / بالمهندسة الحكم والمناقشة تشكيل لجنة  الموافقة على بخصوص  -2

   -قد أعدت إعداداً نهائياً وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة . وعنوان الرسالة هو : 

 تحسين صور الرؤية الليلية لألشعة تحت الحمراء  ""         

" Enhancement of Infrared Night Vision Images "  

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

 -   منار وجدى عبد العزيز صالح/ بالمهندسة   الخاصةوالمناقشة تشكيل لجنة الحكم الموافقة على بخصوص  -3

قد أعدت إعداداً نهائياً وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة . وعنوان والذي يفيد بأن الرسالة  المسجله لدرجة الماجستير 

   -الرسالة هو : 

 الحد من تأثير األعطال فى أنظمة الحوسبة السحابية ""         

"  "Fault Tolerance in Cloud Computing Systems 

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

 –محمد عبد الستار اإلسقيلى / الخاصة بالمهندس   الخاصةوالمناقشة تشكيل لجنة الحكم الموافقة على بخصوص  -4

وعنوان  أعدت إعداداً نهائياً وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة . قد والذي يفيد بأن الرسالة المسجل لدرجة الدكتوراه 

   -الرسالة هو : 

 تحسين طرق كشف التزوير فى الصور الرقمية ""         

"  "Enhancement of Forensic Methods for Digital Images  

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

 –الخاص  الطالب / تامر طالل محمد عبد الهادى   االمتحان الشامل تقريرالجاء ب الشامل والموافقة على ما ناالمتحا اعتماد  -5

 المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم 

 " تحسين الصور المستقبلة من األقمار الصناعية بتقنية الدمج" 

"Fusion based Enhancement of Satellite Images " 

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

الئحة حديثه والرسالة تحت  2112والمسجلة لدرجة الماجستير دورة يناير  -الموافقة على تسجيل الطالبة/ أيه عبد النبى أحمد   -6

 عنوان : 

 البيانات ألمن المعامالت المالية" "تقنيات تحليل

"Data Analysis Techniques for Financial Transactions Security" 

 لجنة اإلشراف:

جامعة  –كلية الهندسة االلكترونية  أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسباتأيمن السيد احمد السيد عميره            أ.د/  -1       

 المنوفية

جامعة  –بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  كلية الهندسة االلكترونية مدرس   جاد الرب حمدان     الدين بدوىعز د/  -2       

 المنوفية

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



شأن رفع إنتاجه العلمى للجنة العلمية بأستاذ مساعد بالقسم  –جمال محروس على عطية  بخصوص الطلب المقدم د/ -7

 الدائمة للترقى إلى درجة أستاذ.    

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

 . بالقسم مساعد بدرجة أستاذ عبد الحميد المحالوىأحمد مصطفى د/  تعيينالموافقة على   -8

 


