
 م 9102 يوليوشهر قرارات  
 
لتقارير الفردية والتقرير الجماعي  بناء على ا -محمد عبد الستار اإلسقيلى  /الدكتوراه  الخاصة بالمهندسمنح درجة  -2

  عنوان الرسالة هو : –الدكتوراه المقدمة منه  لرسالة
 تحسين طرق كشف التزوير فى الصور الرقمية ""         

"  "Enhancement of Forensic Methods for Digital Images  

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

لتقارير الفردية والتقرير الجماعي  بناء على ا -ثروت السيد إسماعيل  /الخاصة بالمهندس  منح درجة الماجستير - 2
  ن الرسالة هو :عنوا –الماجستير المقدمة منه  لرسالة

 تحسين أداء هادوب للبيانات الضخمة ذات الملفات الصغيرة "" 

Hadoop Performance Enhancement for Big Data including Small Files " 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

لتقارير الفردية والتقرير بناء على ا -   منار وجدى عبد العزيز صالح ة/الخاصة بالمهندس  منح درجة الماجستير -3
  عنوان الرسالة هو : –الماجستير المقدمة منها  الجماعي  لرسالة

 الحد من تأثير األعطال فى أنظمة الحوسبة السحابية ""         

"  "Fault Tolerance in Cloud Computing Systems 

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

لتقارير الفردية والتقرير الجماعي بناء على ا -مى محمد صالح القزاز  ة/الخاصة بالمهندس منح درجة الماجستير -4
  عنوان الرسالة هو : –دمة منها الماجستير المق لرسالة

 جدولة المهام فى أنظمة الحوسبة السحابية

 " Task Scheduling in Cloud Computing Systems " 

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

لتقارير الفردية والتقرير بناء على ا -السعودي    دمحم رأفت سلمى ة/الخاصة بالمهندس منح درجة الماجستير -5
  عنوان الرسالة هو: –الماجستير المقدمة منها  الجماعي لرسالة

 " " ُمعالجة اإلشارات الكهربية لُمخطط القلب

" Electrocardiogram (ECG) Signal Processing" 
 

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

والذي يفيد بأن الرسالة قد  -بالمهندس / أسماء سيد محمد حسان    تشكيل لجنة الحكم والمناقشةالموافقة على   -6

   -والمناقشة . وعنوان الرسالة هو :  أعدت إعداداً نهائياً وأصبحت صالحة للحكم
 باستخدام الصور الحرارية " االزدحام" تقنية آلية لتقدير 

 "Automated Decision Technique for Crowd Estimation using Thermal 

Images" 

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

والمسجلة لدرجة الدكتوراه دورة أكتوبر  -بشأن الموافقة على تسجيل المهندسة / نرمين جمال رزق أحمد  -7

 الئحة حديثه والرسالة تحت عنوان :  2107



 "نظام تحليل بيانات فعال للزراعة الذكية"

“An Efficient Data Analysis System For Smart Farming “ 

 لجنة اإلشراف:   

كلية الهندسة جامعة  -أستاذ مساعد بقسم هندسة الهندسة الكهربية ورئيس قسم الهندسة الكهربية أ.د/ عبد الفتاح عبد النبى عطية        -0   

 كفر الشيخ

 جامعة المنوفية –مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية           محمد أحمد عبد الحميد الرشيديد/  -2  

 جامعة المنوفية –د/ عز الدين بدوى جاد الرب حمدان         مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلية الهندسة االلكترونية  -3  

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

 
وأوصت اللجنة بترقية سيادته لدرجة  -بوظيفة أستاذ بالقسم  محمد أمون أحمد شرابىد/ الموافقة على تعيين  -8  

 أستاذ بالقسم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 وأوصت اللجنة بترقية سيادته -البهنساوى بوظيفة أستاذ مساعد  نرمين حسن عبد الوهاب/ الموافقة على تعيين د -9

 .بالقسم مساعد لدرجة أستاذ 

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

 وتحليالت البيانات" . األمن السيبرانىهندسة " اعتماد الالئحة الخاصة ببرنامج  -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
في مجال هندسة وعلوم بالقسم مدرس  -بدوى  محمد بدوى محمد/ كتوردلبحاث على تسجيل ا الموافقة - 00

 .الحاسبات
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

في مجال هندسة بالقسم مدرس  -صالح الدين شعبان عيسى  / كتوردالموافقة على تسجيل ابحاث ل -02

 .وعلوم الحاسبات
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


