
 م 9102 مارسشهر  قرارات
 

  

، وعنوان الرسالة  محمد عبد الستار األسقيلىالشامل للمهندس /  االمتحانعن  الجماعيالتقرير اعتماد  بخصوص  -2 
 -هو :

 الصور الرقمية وير فيتحسين طرق كشف التز

Enhancement of Forensic Methods for Digital Image 

 -المشرفون : 
 أستاذ ورئيس قسم بحوث المعلومات بمعهد بحوث االلكترونية     هبه كمال أصالن                 أ.د/  -2
 قسم هندسة وعلوم الحاسباتبأستاذ                   أسامة صالح فرج هللا أ.د/  -1
 الحاسباتقسم هندسة وعلوم بأستاذ مساعد          عبد العظيم الشفنقيرىأسامة / 0د -3
 قسم هندسة وعلوم الحاسباتب مدرس                   محمد معوض إبراهيم/ 0د -4

  -لجنة اإلختبار :
 سامية عبد الرازق مشالي             أستاذ متفرع بقسم الحاسبات والنظم بمعهد بحوث االلكترونيات                أ.د/  -2
 أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسباتالفيشاوي                   أ.د/ نوال أحمد  -1
  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أستاذ بقسم السيد محمود الربيعي                  أ.د/  -3
 أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسباتأيمن السيد احمد السيد عميره        أ.د/  -4
 ذ ورئيس قسم بحوث المعلومات بمعهد بحوث االلكترونيةهبه كمال أصالن                       أستاأ.د/  -5

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

دورة أكتوبر  الدكتوراهلدرجة  ةوالمسجل - رانيا السيد عبد العزيز إبراهيم/ المهندسةبخصوص الموافقة على تسجيل  -2

 الئحة حديثه والرسالة تحت عنوان :  2027

 "استخراج وتحليل خصائص المشاة من صور األقمار الصناعية عالية الوضوح"

"Automatic Detection and Analysis for Pedestrian From High Resolution Satellite 

Images" 

 لجنة اإلشراف:

جامعة  –كلية الهندسة اإللكترونية  –أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات    يل عبد الواحد إسماعيل       أ.د/ نب -2

 المنوفية

 جامعة المنوفية –كلية الهندسة اإللكترونية  –بقسم هندسة وعلوم الحاسبات   مدرس               محمد بدوى محمد بدوىد/  -2

جامعة  –كلية الهندسة اإللكترونية  –وم الحاسبات بقسم هندسة وعل  صالح الدين شعبان عيسى عبد الرحمن     مدرس/ 0د -3

 المنوفية

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

--- 

 2027والمسجل لدرجة الدكتوراه دورة أكتوبر  -بخصوص الموافقة على تسجيل المهندس/ إيهاب إبراهيم خاطر  -3

 الئحة حديثه والرسالة تحت عنوان : 

 "تحسين نقل البيانات على شبكات االستشعار الالسلكية تحت الماء"

"Data Transmission Improvement Over Underwater Wireless Sensor Networks" 

 لجنة اإلشراف:

جامعة  –كلية الهندسة اإللكترونية  –أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات     نوال أحمد الفيشاوي    أ.د/  -2

 المنوفية

جامعة  –كلية الهندسة اإللكترونية  –بقسم هندسة وعلوم الحاسبات   مدرس           محمد بدوى محمد بدوىد/  -2

 المنوفية

جامعة  –كلية الهندسة اإللكترونية  –بقسم هندسة وعلوم الحاسبات   مدرس سعد الدين طلبه              / مها0د -3

 المنوفية

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

--- 

 -مدرس مساعد بالقسم  –بخصوص  بشأن الموافقة على تسجيل الطالب/ جمال الدين إبراهيم الدسوقى جمال الدين سليم   -4

 الئحة حديثه والرسالة تحت عنوان :  2022والمسجل لدرجة الدكتوراه دورة أكتوبر 

 ة التحتية الحيوية"ني"طرق علوم البيانات ألمن الب



"Data Science Methods for Critical Infrastructure Security " 

 لجنة اإلشراف:

جامعة  –كلية الهندسة اإللكترونية  –أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات          نوال أحمد الفيشاوي    أ.د/  -2

 المنوفية
جامعة  –كلية الهندسة اإللكترونية  –بقسم هندسة وعلوم الحاسبات   مدرس                 احمد مصطفى شحاته    د/  -2

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

 المنوفية

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

لدرجة  والمسجله  -مى محمد صالح القزاز / لمهندسة لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة  الموافقة علىبخصوص  -5

والذي يفيد بأن الرسالة قد أعدت إعداداً نهائياً وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة . وعنوان الرسالة هو :  -الماجستير 

-   

 جدولة المهام فى أنظمة الحوسبة السحابية

Task Scheduling in Cloud Computing Systems 

 -يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى :
 معهد بحوث االلكترونيات –أستاذ الحاسبات           د/ محمد نور السيد أحمد                0ا - 2

جامعة  واإللكترونيةالهندسة  كليةب -أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات      أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره          -2

 المنوفية

جامعة  واإللكترونيةالهندسة  كليةب  -قسم هندسة وعلوم الحاسبات  -أستاذ مساعد                شرابى أ.د/ د/محمد آمون -3

 المنوفية

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

مدرس بقسم هندسة وعلوم  –/ عز الدين بدوى جاد الرب حمدان0الطلب المقدم من دالموافقة على  بخصوص -2

وذلك   "Cyberetic Securityالحاسبات بشأن الموافقة على إنشاء معمل جديد وعنوانه " األمن السيبرانى "   " 

 0الهميتة  للعملية التعليمية داخل القسم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


