جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 1024/1023
المشروع األول  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:موقع تعليم الكترونى باستخدام مفاىيم تصاميم األلعاب
E-learning Website With Gamification
اسم المشرف  _:د /0محمد حامد  +د /ايهاب السالمونى
مدرس مساعد /المعيد  _:اسامو حلمى  +فاطمة خيرى  +اميرة محمد
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

2

احمد رضا اسماعيل دياب

4

قذافى سيد محمد احمد

1

احمد سالم محمد سليم

5

محمد سيد سعيد عثمان

3

ثروت محمد سليمان محمد احمد

6

منار عبد اهلل عبد السالم عبد اهلل تركى

المشروع الثاني  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:محرك بحث للويب باستخدام الجينات الوراثية
Web Search Engine using Genetic Algorithm
اسم المشرف  _:ا0د /محمد وحيد  +د /احمد فؤاد
مدرس مساعد /المعيد  _:مروة فكرى  +صفا عبد العزيز  +ريهام امين
اإلس ـ ـ ــم

م

م

2

باسم خيرى عبدالمسيح سعيد

3

1

تامر محمد بهجت عبد الفتاح ابراىيم

4

روجع

شئون الطالب

اإلس ـ ـ ــم
سامح سعيد واصف فريد واصف
محمد احمد محمد السيد خليل

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ0م0د /غادة الطويل

ا0د /محمد السيد وحيد

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ــــــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 1024/1023

المشروع الثالث  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  :ـ التحويل فى اللغة العربية الى لغة االشارة العربية

ِArabic Speech To Arabic Sign language Conversing System

إسم المشرف _:ا0م0د /غادة الطويل  +د /0محمود الجيار

مدرس مساعد /المعيد  _:اسراء اسماعيل  +ياسمين محمد عصام  +اميرة سيد ابراىيم
م

اإلس ـ ـ ــم

م

4

محمد جمال عبد الناصر محمد عبد الحليم سعد

1

عمرو اشرف محمد عبد الكريم دويدار

5

محمد فاروق محمود حسنى عبد الرحمن

3

محمد اسامو يونس احمد عطيو

6

محمد ناجح احمد ادم

2

اإلس ـ ـ ــم
شادى سعيد دكرونى الراوى

روجع

شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ0م0د /غادة الطويل

عميد الكلية
ا0د /محمد السيد وحيد

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
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ـــــــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 1024/1023

المشروع األول  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:مراقبة المنزل ( التشغيل اآللى للمنزل )
Home Automation
اسم المشرف  _:د  /محمد عادل الطوبجى  +د /ايهاب السالمونى

مدرس مساعد /المعيد  _: _:باسل حافظ  +عمر عبد الحافظ  +ايمان محمود
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

2

اسالم محمد محمد ابوالمعاطي

4

رغده حمدي احمد عبدالرحيم

1

اسماء محمد فوزى عبد الحليم حفنى

5

عزه السر على حسن

3

ايمان امين على مصطفى المغربى

6

ىاجر محمد مصطفى على

المشروع الثاني  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:النظام المعلوماتى إلدارة تصاريح البناء
Management Information System for Building Licenses
Administration
اسم المشرف  _:د /محمد الشرقاوى
مدرس مساعد /المعيد  _:وائل على  +ىبو مصطفى  +امل فهمى
م

م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

2

اسالم عبد الرحمن سيد احمد

4

سمر عبدالخالق المتولى المنسى

1

جهاد عياد احمد عوده

5

كوثر حسن ابراىيم عبد الحميد

3

ساميو ابراىيم محمد ابراىيم

6

نورا عبد الرازق ماضى عبد الرازق

روجع

شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ0م0د /غادة الطويل

عميد الكلية
ا0د /محمد السيد وحيد
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ــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 1024/1023

المشروع الثالث  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:انشاء وتطوير قاعدة بيانات معلوماتية حيوية باستخدام  DNAإلنشاء قاعدة بيانات

البصمة الوراثية الستخدامات مختلفة
Create and Derelopment of Informatics Vital Data Base Using DNA
Which is Used for Different Applications
اسم المشرف  _:د /0بن بيال
مدرس مساعد /المعيد  _:سارة سيد  +نورا محمد  +ايمان عبد الرؤف
م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

م
2

اسالم محمود محيى محمود

5

عيسى بدوى راضى حسن

1

امير طاىر على على حسن

6

محمد سمير بسيونى حسنين

3

ساره على الحمادى محمد الحصى

7

محمد عبدالرحمن سعيد البيك

4

عبدالرحمن ممدوح عبدالمنعم محمود

8

محمود عبدالوىاب على جوده

ــــــــــــــــــــــــ

المشروع الرابع  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:االدارة االلكترونية للثروة الزراعية والعقارية
The Electronic Management of Agricultural and Mortgaded
Resources
اسم المشرف  _:د /0محمد الشرقاوى  +د /حسام رفعت
مدرس مساعد /المعيد  _:وائل على  +سميحة محمد  +سارة ابراىيم
م

م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

2

احمد امام عبد اهلل امام

5

محمود ابراىيم اسماعيل ابراىيم مهير

1

احمد عثمان راشد عبد المغيث

6

مهاب عبده سليمان الهندى

3

احمد محمد ابراىيم محمد مصطفى

7

ىانى ىشام عبد الحليم محمد

4

محمد السيد محمد عبدالسالم

روجع

شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ0م0د /غادة الطويل

عميد الكلية
ا0د /محمد السيد وحيد
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بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 1024/1023

المشروع الخامس  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:محرك لحجز المقاعد خالل االنترنت
Booking Engine and Seat Representation for Air Line
اسم المشرف  _:د /محمد عبد اهلل
مدرس مساعد /المعيد  _:باسل حافظ  +ىبة الرحمن  +سارة عبد الوىاب
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

2

احمد جمال عبد المجيد محمود

5

متولى فتوح محمد محمد

1

احمد على محمد محمد

6

محمد جادالكريم عبدالحميد البدرى

3

اسالم اسماعيل محمد عبدالمطلب

7

محمد عمران عباس على

4

سامح فؤاد حسن عبد اهلل

المشروع السادس  _:قسم نظم المعلومات ( ق ــديم )

اسم المشروع _:نظام خبير لتشخيص األمراض ( السل أو السرطان الثدى أو السكر
Expert System For Diseases Diagnosis ( Tuberculosis or Breath
) Cancer or Diabetes
اسم المشرف  _:ا0د /محمد وحيد  +د /0محمد عبد اهلل
مدرس مساعد /المعيد  _:عمر عبد الحافظ  +احمد سالم  +احمد حامد
م
2
روجع

اإلس ـ ـ ــم
شيماء فتحي امام حنفي

شئون الطالب

م
1

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ0م0د /غادة الطويل

اإلس ـ ـ ــم
عبد السالم اسامو محمد الجبالى

عميد الكلية
ا0د /محمد السيد وحيد

جامعة قناة السويس
كليـة احلاسـبات واملعلـومات

ـــــــــــــــــــــ

مذكرة للعرض على
السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية
بنــاءا" على طرح عدة عناوين من المشاريع الطالبية لطالب الفرقة الرابعة قسمى
علوم الحاسب – نظم المعلومات ) للعام الجامعى  1024/1023م

وبناءا" على رغبات الطالب والتنسيق الداخلى فقد تم توزيع الطالب على المشاريع
وتم اعالنهم لتسجيل اى اعتراض لمدة أربعة ايام .
وبناءا" على ذلك فانو يتم رفع األمر الى سيادتكم للتكرم بالموافقة
واتخاذ ماترونو سيادتكم مناسبا .

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ0م /غادة سامى الطويل

مرفق طيو  -:كشوف مشاريع التخرج لطالب الفرقة الرابعة بقسميها  1024/1023م

(

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

اعالن ىام

لطـالب البكالـوريوس

ف ــي ض ــوء الموع ــد المق ــرر لمناقش ــة مش ــروع التخ ــرج وال ــذي تح ــدد ي ــوم الثالث ــاء المواف ــق / 7 /21
 1022م
على جميع الطالب مراعاة مايلى _:
 )2بداية المشاريع يوم األربعاء الموافق  1022 / 6 /11م
 )1أخر موعد لتسليم المشـروع فـي مكتـب السـيد األسـتاذ الـدكتور  /وكيـل الكليـة لشـئون التعلـيم
والطالب ىو الساعة العاشرة صباحا (تماماً ) الموافق يوم األحد الموافق  1022/7/20م

 )3يــتم تســليم ( 5خمــس) نسـ مــن المشــروع ة كــل نســخة عبــارة عــن قــر مــدم  CDوتقريــر
مطبوع 0
 )4يش ــتمل الق ــر الم ــدم عل ــى جمي ــع ملف ــات المص ــدر للمش ــروع +المل ــف التنفي ــذي +ك ــل
الملفات المطلوبة لتشغيل المشروع  +ملف بو نسخو إلكترونية من التقرير المطبوع 0
 )5سيتم تنزيل المشروعات التى تم تسليمها على أجهــزه المناقشــة بقاعــة الحلقـات البحثيـة بـدءا
مــن الســاعة  20صــباحا وحتــى الســاعة  1ظه ـرا يــوم األحــد الموافــق  1022 /7/ 20م بمعرفــة
لجنة من معاونى ىيئـة التـدريس تقـوم الكليـة بتشـكيلها وفـي وجـود اثنـين (بحـد أقصـى ) مـن طـالب
المشروع 0
وسـيتم اسـتخدام القـر الـذي تـم تسـليمو فــي صـباح اليـوم لتكـوين المشـروع والملفـات التنفيذيــة
من ملفات المصدر ثم تنزيـل الملفـات التنفيذيـة الناتجـة علـى الجهـاز وفـي حالـة وجـود مشـكلو فـي
إحدى المرحلتين سـيتم إثباتهـا لخصـم درجـات مقابـل السـماح باسـتخدام قـر جديـد علـى أن يـتم
تسليم خمس نس من ىذا القر الجديد في ذات اليوم 0
 )6ســتكون المناقشــة علــى أجهــزة الكليــة فــي قاعــة الحلقــات البحثيــة ولــن يقبــل إدخــال أجهــزة
خارجية
_)7على جميع الطالب التواجد في تمـام الساعـة التاسعة صباحـاً يـوم المناقشـة
( الثالثاء الموافق  1022 / 7 /21م )

وسوف تكون مده المناقشة لكل مشروع حوالي ساعة 0
عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ا0د /حامد محمد نصار

ا0د /جمال عبد الستار القاضى

جامعة قناة السويس

كليـة الحاسـبات والمعلـومات

ـــــــــــــــــــــ

السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية
تحيو طيبو  00وبعــدةةةة

أتشـرف بان ارفق لسـيادتكم قـوائم مـشروعات التخـرج لطـالب البكالوريـوس

بالكليـة للعام الجامعي 1023/1021م 0

برجاء التفضل بالموافقة ورفع االمر الى السيد األستاذ الدكتور  /نائب رئيس

الجامعة للتفضل باإلعتماد نيابة عن مجلس الكلية 0

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ةةةةةةة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ا0م /غادة سامى الطويل

مذكرة للعرض
على السيد األستاذ الدكتور /رئيس جامعة قناة السويس
أتشـرف بان ارفق لسـيادتكم قـوائم مـشروعات التخـرج لطـالب البكالوريـوس بالكليـة (
قسم علوم الحاسب – قسم نظم المعلومات )
الئحة جديدة وقديمة للعام الجامعي 1021/1022م 0
واألمر معروض على سيادتكم للتكرم بالموافقة واإلعتماد نيابة عن مجلس الكليو0

عميد الكلية
ا0د  /محمد السيد وحيد

