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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3765كرشَٔٛح، يُٕف إلعح اذكهٛح ان3625763/840ُٓفاكظ:3625763/840خ:

 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 (1) سلى انؼادٚح تعهغرّ انمغى يعهظ يؽؼش اظرًاع

ُؼمذج ًُ  و6/7878/ 31  انًٕافك األؼذ ٕٚو ٔان
 

انؼاششج  انغـــاػح ذًـــاو فٙ( 1) سلى انؼادٚح تعهغرّ انمغى يعهظ اظرًغ13/6/7878 انًٕافكاألؼذ  ٚــــٕو فٙ ئَّ

ٔؼؼٕس انغادج  ظًال يؽشٔط ػطٛح /انذكرـــٕس األعرـار انغٛذ انًعهظ سئٛظانعهغح  ٔذــٕنٗ طثاؼا  ٔانُظف 

 األػؼاء اٜذٙ أعًاؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفح

 أعرار 
 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أؼًذ أًٍٚأ.د/ 

1 

 7 َثٛم ػثذ انٕاؼذ ئعًاػٛمأ.د/  أعرار يرفشؽ

 3 انًؽالٔ٘أؼًذ يظطفٗ د/   أعرار يغاػذ  

 4 د/ َشيٍٛ ػثذ انْٕاب ؼغٍ  أعرار يغاػذ  

 5 د/ يؽًذ تذٖٔ يؽًذ تذٖٔ يذسط

 6 أؼًذ انشؽاخ شٕياٌد/ يشٔج  يذسط

 2 ُْاء أتٕ انؼٍُٛٛ ذشكٙد/  يذسط

 0 د/ سيؼاٌ يؽًذ ظاد انؽك يذسط

 6 د/ ػثٛش ػثذ انؼضٚض ػششج يذسط

 -:كال يٍ ػٍ انؽؼٕس أػرزسٔلذ          

 د/ يؽًذ ػثذِ يؽًذ تشتاس               -7أ.د /َٕال أؼًذ انفٛشأٖ                            

    ج/ َعالء ػثذ انؼظٛى صْشاٌانغٛذ انعهغح عكشذاسٚحٔذٕنٗ     

 ػهّٛانُثٙ  ػهٙ ٔانظالج(انشؼٛى انشؼًٍ هللا تغى)تزكش االظرًاع انًعهظ سئٛظ /انذكرٕس ألعرارا انغٛذ تذأ          

 تطشغ عٛادذّ لاو شى خانؽاعثا ٔػهٕو ُْذعح لغى يعهظ أػؼاء انؽؼٕس تانغادج عٛادذّ ٔسؼة ٔانغالو انظالج

 -: اٜذٙ يرؼًُا   األػًالل ظذٔ
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 -:انًظادلاخأال 

ُؼمذ انغاتك انمغى يعهظ يؽؼشٗ ػه انرظذٚك ًُ  و10/0/7878 انًٕافكاألؼذ  ٕٚو ٔان

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

 -: تانرفٕٚغ يٕػٕػاخشاَٛا : 

) انًُػ  حفٗ يٓاو يعهظ انمغى نهؽاالخ انطاسئ( انمغى  يعهظ سئٛظ)  ظًال يؽشٔط ػهٗ ػطّٛتخظٕص ذفٕٚغ انغٛذ أ.د/  -1

 انذٔساخ انرذسٚثٛح(. -اإلػاساخ   –انرمذو نهثؼصاخ  -االَرذاتاخ  –األظاصاخ   –انخاطح ٔانؽكٕيٛح 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 8طٗ يعهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ انرفٕٚؼاخ انًزكٕسجٕٚ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

/ 8د -ذششٛػ كال يٍ انغادج األذٙ أعًائٓى تؼذ:ح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثؽٕز تشأٌ تخظٕص انخطاب انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛ -7

 ٕ/ يظطفٗ عايٙ ػثذ انًعٛذ ػرهى   نؽؼٕس يإذًش ػهى انشاد8ٚو -/ انؽغُٛٗ ئتشاْٛى انؽغُٛٗ 8و -ذ تشتاس يؽًذ ػثذِ يؽً

َظشا ألَّ ػهٗ ؼؼٕس عٛادذٓى انًإذًش و يٕافمح ظذٚذج يٍ يعهغٙ انمغى 18/6/7878-0تانعايؼح األنًاَٛح تانماْشج فٙ انفرشج يٍ 

و َٔظشا نرأظٛم انًٕػذ انغاتك تغثة ظائؽح 6/7/7878تعهغرّ انغاتمح تراسٚخ ػاو يانٙ ظذٚذ تُاءا ػهٗ يٕافمح يعهظ انمغى 

 8كشَٔا ٔذؽذٚذ يٛؼاد ظذٚذ انغاتك ركشِ أػالِ 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 1التفويضيوصى مجلس القسم بالموافقة على 

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

رششٛػ نًغاتمح انٕؽُٛح ألفؼم خًظ انتشأٌ انًٕافمح ػهٗ  مغىيذسط تان -سيؼاٌ يؽًذ ػثذ انؼظٛى /تخظٕص انطهة انًمذو يٍ د -3

 -انؼهٕو انُٓذعٛح ٔػُٕاٌ انشعانح ْٕ: فٙسعائم دكرٕساِ 

 " األَظًح انؽٕٛٚح انًرؼذدج نهرؼشف ػهٗ انٕٓٚح "

" Multi-Biometric Recognition Systems " 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 1التفويضيوصى مجلس القسم بالموافقة على 

========================================================================= 
 -: انؼاللاخ انصمافٛح: شانصا  

 .ز انخاطح تّاألتؽاتشأٌ ذغعٛم  مغىتان أعرار يغاػذ -أؼًذ يظطفٗ انًؽالٔ٘ /دتخظٕص انطهة انًمذو يٍ  -4

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

تقع في مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم بأن  حيثعلى تسجيل األبحاث الخاصة به  ةيوصى مجلس القسم بالموافق
 عناوين األبحاث باللغة االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية.

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

 كهٛحت انؽاعثاخ ٔػهٕو ُْذعح مغىانًغعم نذسظح انًاظغرثش ت -انُؽاط انُثٕ٘ آٚاخ /انًُٓذعح تخظٕص انطهة انًمذو يٍ  -5

 1االخاصة به تؽازاألتانمغى تشأٌ ذغعٛم  اإلنكرشَٔٛح انُٓذعح

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس 

في مجال هندسة وعلوم الحاسبات مع العلم بأن تقع  حيث اعلى تسجيل األبحاث الخاصة به ةيوصى مجلس القسم بالموافق
 عناوين األبحاث باللغة االنجليزية مطابقة لعناوين األبحاث باللغة العربية.

========================================================================= 
   -دساعاخ ػهٛا : -:ساتؼا
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تخظٕص انخطاب انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثؽٕز تشأٌ انًٕافمح ػهٗ ذغعٛم انًُٓذعح / صْشاء عؼٛذ  -6

 الئؽح ؼذٚصّ ٔانشعانح ذؽد ػُٕاٌ :( و  7810دٔسج أكرٕتش ) انًاظغرٛش   -نهرغعٛم تذسظح  –ش ٚؼغٍ تذ
 يشاع انشئح "أل" ذظُٛف طٕس األشؼح انًمطؼٛح 

"Lung Diseases Computed Tomography Images Classification " 

 نعُح اإلششاف:   

 ظايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت - انؽاعثاخ ٔػهٕو ُْذعحد/ظًال يؽشٔط ػهٗ ػطّٛ             أعرار تمغى 8ا -1  

 ظايؼح انًُٕفٛح -انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح كهٛحت -يذسط تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ          د/  مروة أحمد شومان                -7  

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس
 8ذغعٛم انًُٓذعح انًزكٕسج ػهٗ ٕٚطٗ يعهظ انمغى تانًٕافمح     

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

تخظٕص انخطاب انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثؽٕز تشأٌ انًٕافمح ػهٗ ئنغاء لٛذ انًُٓذط / سايٙ أششف طالغ  -2

و ٔرنك َظشا نؽظٕنّ ػهٗ 7810يذسط يغاػذ تانمغى ٔانًمٛذ نذسظح دكرٕس انفهغفح فٙ انؼهٕو انُٓذعٛح دٔسج ُٚاٚش  –ٍ صٍٚ انذٚ

 8انًُؽح انًمذيح يٍ انثشَايط انًظش٘ األنًاَٙ نهًُػ ؽٕٚهح انًذٖ

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس
 8انًزكٕسيعهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ ئنغاء لٛذ انًُٓذط  ٕٚطٗ 

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

  -نهغادج انًششفٍٛ نهطالب انًغعهٍٛ نذسظح انذكرٕساِ: حتخظٕص انرماسٚش انغُٕٚ  -0
 عايٛح يؽٗ ػثذ انٓادٖ عشٔس    -7اؼًذ ػثذ انؼظٛى غضٚح                                  - -1
 أؼًذ ؼًذٖ أؼًذ ػشفح  -4         اعالو انشؽاخ ػًاسِ ػطٛح                    - 3

 انؽغُٛٗ ئتشاْٛى انؽغُٛٗ -6         يٓا يؽًذ سشاد صٚذاٌ                            -5

 ذايش ؽالل يؽًذ ػثذ انٓادٖ   -0       أياَٗ عًٛش طاتش ؼغٍ                            -2      

 أياَٗ ػثذانؽًٛذ لُذٚم -18      فشض يؽًٕد ػفٛفٗ ٚؽٗ                            -6      

 َشيٍٛ ظًال سصق أؼًذ - 17       تغاو ٔطفٗ خًٛظ يؽًذ                        -11     

 اٚٓاب يؽًذ اتشاْٛى خاؽش -14        ساَٛا انغٛذ ػثذ انؼضٚض اتشاْٛى                  -13     

 شًٛاء يؽًذ ْاَٗ ػهٗ لُذٚم - -16        أؼًذ عايٗ ػثذ انؼضٚض يشعٗ                  -15     

 ْٛاو سػا ؼغٍٛ عٛشض -10               أيم عايٗ ػثذ انؼضٚض انُطاؽ             -12     

 أشاس ػهٗ كايم ػٍٛ شٕكح -78ظًال انذٍٚ اتشاْٛى انذعٕلٗ ظًال انذٍٚ عهٛى      -16     

 عهٕٖ عؼٛذ ػهٗ انغٛذ - 77          ششٍٚ أؼًذ ػهٗ اتشاْٛى انثٕص                 -71    

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس
 تانًٕافمح ػهٗ يا ظاء تانرماسٚش.ٕٚطٗ يعهظ انمغى 

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

ٕٚطٗ تاإلنغاء ؼٛس رٕساِ نهطانة / يؽًذ ػاؽف يؽًذ يؽًذ يٕعٗ انًغعم نذسظح انذكنهغادج انًششفٍٛ تخظٕص انرمشٚش انغُٕ٘  -7

   نّ

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 8ذغعٛم انًُٓذط انًزكٕس يا ظاء تانرمشٚش تانغاء ٕٚطٗ يعهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ْذٚم فرؽٗ /  حتخظٕص انخطاب انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثؽٕز تشأٌ انًٕافمح ػهٗ ئنغاء لٛذ انًُٓذع  -3

 8الَرٓاء انًذج انمإََٛحو ٔرنك َظشا 7816دٔسج ُٚاٚش تانمغى  انًاظغرثشٔانًمٛذ نذسظح  يؽًذ تكٛش

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس
 جانًزكٕس حيعهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ ئنغاء لٛذ انًُٓذع ٕٚطٗ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -للطالب المسجلين لدرجة الماجستير: ةبخصوص التقارير السنوي  -4
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 ٔائم أؼًذ ػضخ يؽًذ ػُاٚد    -7                           يؽًذ فرؽٗ أتٕ انؼال ػهٗ -1
 اعًاء ػضخ ػثذ هللا انغٛذ شكش -4عًٛش عًٛش ػهٗ انؼًشٚطٗ                          – 3

 دػاء ؼايذ ػثذ انؼضٚض أتٕ ؼغٍٛ -6ٚاعٍٛ يُٛش ٚاعٍٛ                                        -5

       َاطش عهًٛاٌ ػثذ انخانك عهًٛاٌ -0                        ػهٗ يؽًذ ػثذ انشٓٛذ ػهٗ    -2
 ػال ؼافع ػثذ انعٕاد َٕٚظ -18أؼًذ طالغ يؽًذ انمٕطٗ                            -6

 آّٚ هللا ظًال أتشاْٛى                                   -17                            فادٖ أؼًذ ئتشاْٛى ؽاْش-11       

 ٔالء يؽًذ خهٛم                           - 14شًٛاء تذس يؽًذ ػثذ انؼاؽٗ                  -13      

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس
 ٕٚطٗ يعهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ يا ظاء تانرماسٚش.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 بشأن التوصية بالمد  وهم  2109/2121الماجستير للعام الجامعى بخصوص التقارير السنوية للسادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة  -5

                                عًٛش عًٛش ػهٗ انؼًشٚطٗ -7                          ٔائم أؼًذ ػضخ يؽًذ ػُاٚد    -1

 ٚاعٍٛ يُٛش ٚاعٍٛ -4                                     محمد فتحى أبو العال على- 3
  ػهٗ يؽًذ ػثذ انشٓٛذ ػهٗ -6                  دػاء ؼايذ ػثذ انؼضٚض أتٕ ؼغٍٛ      -5 

 اعًاء ػضخ ػثذ هللا انغٛذ شكش -0                            َاطش عهًٛاٌ ػثذ انخانك عهًٛاٌ -2 

   أؼًذ طالغ يؽًذ انمٕطٗ -18                                        يظطفٗ ػثذ انًعٛذ ػرهى -6

   آٚاخ انُثٕٖ ػثذ انؽٗ انُؽاط -17                              انعٕاد َٕٚظػال ؼافع ػثذ  -11      

 شًٛاء تذس يؽًذ ػثذ انؼاؽٗ -14آّٚ هللا ظًال أتشاْٛى                                       -13      

                           ٔالء يؽًذ خهٛم - 15

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس
 انًذ نهطالب انًزكٕسٍٚ.يا ظاء تانرماسٚش ت ػهٗ  يعهظ انمغى تانًٕافمح ٕٚطٗ

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

    -: يٕػٕػاخ ػايح:خايغا
ح انًغعه – أمانى سمير صابر حسن/  حػهٗ انطانث انشئٛغٙانًششف  - أًٍٚ انغٛذ أؼًذ انغٛذ ػًٛشِتخظٕص انطهة انًمذو يٍ انغٛذ أ.د/  -6

 ذؽد ػُٕاٌ: نذسظح انذكرٕساِ تانمغى ٔرنك نرشكٛم نعُح االيرؽاٌ انشايم

 " ذؽهٛم االػرًادٚح ٔذؽغُٓا نُظاو انؽًاٚح نهًفاػم انُٕٖٔ  "

 "Reliability Analysis and Improvement for the Nuclear Reactor Protection System " 

 كالتالي:الشامل وأقتراح تشكيل لجنة االمتحان 

 أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ             عميره السيد أحمد السيد أيمند/ 1ا -0

 تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ يرفشؽ أعرار د/ نوال أحمد الفيشاوى                      1ا -2

 أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ    د/ظًال يؽشٔط ػهٗ ػطّٛ           8ا -3

 أعرار يغاػذ تمغى ُْذعح اإلنكرشَٔٛاخ ٔاالذظاالخ انكٓشتٛح / سعيد محمد عبد العاطى                  1د -4

 اإلنكرشَٔٛاخ تًؼٓذ تؽٕزأعرار                يؽًذ َٕس انغٛذ أؼًذ   د/ 8ا -5

 لجنة اإلشراف

 أستاذ بهيئة الطاقة الذرية د/ محمد كمال شعت                     1ا -0

 أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ       عميره السيد أحمد السيد أيمند/ 1ا -2

 يذسط تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ د/  مروة أحمد شومان                    -3

  يذسط تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخد/  هناء ابو العنين تركى                 -4
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 2/7/2102الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 -على النحو التالى : ةللطالب االمتحان الشامليوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة 
 

 أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ             عميره السيد أحمد السيد أيمن/ د1أ -1

 أعرار يرفشؽ تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ د/ نوال أحمد الفيشاوى                      1ا -7

 أعرار تمغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاخ    د/ظًال يؽشٔط ػهٗ ػطّٛ           8ا -3

 أعرار يغاػذ تمغى ُْذعح اإلنكرشَٔٛاخ ٔاالذظاالخ انكٓشتٛح / سعيد محمد عبد العاطى                  1د -4

 اإلنكرشَٔٛاخ تًؼٓذ تؽٕزأعرار                يؽًذ َٕس انغٛذ أؼًذ   د/ 8ا -5

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

( لألساتذة واألساتذة المساعدين  العلميفحص اإلنتاج لجنة ) الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لهندسة الحاسبات والنظم  تقريرالبخصوص   -2

ٔأٔطد انهعُح ترشلٛح عٛادذّ نذسظح أعرار طالغ انذٍٚ شؼثاٌ ػٛغٗ نهغٛذ د/  انؼهًٙنفؽض اإلَراض  الجماعيبشأن التقرير 

 8ػشع انًٕػٕع ػهٗ نعُح األعاذزج تانمغى تشأٌ ٔيغاػذ 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 1أحيط المجلس علما

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

 1بخصوص اختيار أمين مجلس القسم  -8

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 8و7878/7871نهؼاو انعايؼٙ أيُٛا  نهًعهظ   انًؽالٔ٘أؼًذ يظطفٗ / ٕٚطٗ يعهظ انمغى تاخرٛاس انغٛذ انذكرٕس 

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

    -:يا ٚغرعذ يٍ اػًال:عادعا 
انؽاعثاخ يغ انؼهى ذ تذتهٕو انذساعاخ انؼهٛا لغى ُْذعح ٔػهٕو نطانة / يؽًذ عايٗ عؼٛذ ؼايذ نهمٛتخظٕص انطهة انًمذو يٍ ا -6

 8اٌ انطانة ؼاطم ػهٗ تكانٕسٕٚط انُٓذعح االنكرشَٔٛح ذخظض ُْذعح االنكرشَٔٛاخ انظُاػٛح ٔانرؽكى

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 8مغى ُْذعح ٔػهٕو انؽاعثاختٕٚطٗ يعهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ ذغعٛم انًُٓذط انًزكٕس تذتهٕو انذساعاخ انؼهٛا 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ظايؼح يذُٚح انغاداخ تشـــأٌ انًــٕافمـــح ػهـــٗ  –ػًٛذ كهٛح انؽاعثاخ ٔانزكاء االططُاػٗ .د/ تخظٕص انخطــــاب انــــــٕاسد يٍ أ   -18

 ( و7878/7871يذسط تانمغى ٔرنك ) ٕٚو ٔاؼذ أعثٕػٛا  نهؼاو انعايؼٙ  –.د/ يخراس أؼًذ ػهٗ يؽًذ  َرـــذابا

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 ٕٚطٗ يعهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ االَرذاب

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

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

     ة و التقديرالتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 غىانم يعهظ سئٛظ                                                          انًعهــــــظ                    أيــٍٛ    

                                           ظًال يؽشٔط ػطٛح /د .أ                                                                   أؼًذ يظطفٗ انًؽالٔ٘د/


