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 Cairo University 

Faculty of Engineering 

Department of Computer Engineering

Department Code: CMP 

Directory of B.Sc.: Graduation Project 

Supervisor  Project  Code 

Dr.Amir Sorial  iGesture  1 
Platocks 2

Dr.Amr Wassal  Discovery  3 
Split‐it!  4 

RAMB Verifier  5 

Dr.Elsayed Hemayed  Magic Blink  6 
Multi‐Touch/Point Computer 

Interface 
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Dr.Hatem El Boghdady  Very High Speed Advanced EMS  8 
Mobile Reminder  9 

Dr.Magda Fayek The Insider 
(Brain Computer Interface)

10 

Advise Me!  11 
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Dr.Raafat El Fouly  Generic Information Retrieval 
System 

13 
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Framework) 

15 
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Project Code  PRCMP-02  

Project Title  Platocks-Artificial Stock Market  

Keywords  Econophysics, Financial Engineering, Neural Networks 

Supervisor  Dr. Amir Sorial  amir@alumni.caltech.edu 

Estimated Funding  L.E. 5,000  

Project Summary  

The aim of the project is to use artificial market model to 
simulate the real stock market, where different artificial 
agents are going to compete using different marketing 
strategies, where the most successful strategy will win at the 
end, so the users can learn which strategies are best -in 
which cases and facing which other strategies- so they can 
predict the real stock market. This approach to market 
prediction - in particular, forecasting financial time-series by 
training a third-party or ‘black box’ game on the financial 
data itself – was discussed before. However, the initial 
attempts lacked a clear formal methodology. In the project, 
a detailed methodology is going to be presented, using 
optimization techniques to build an estimate of the strategy 
distribution across the multi-trader population. 

Tools Used: 

1. MVS 2008 
2. Microsoft Access 2007 
3. Microsoft Charts 
4. Microsoft Agents 

Characteristic  Innovation  Beneficiary  

Service / Product 
                    √ 

New / Improved / 
√ 
Traditional  

Young investors, stocks holders, 
market makers, banks and the 
stocks market. 

 Name  Email  

 AbdElMoniem Bayomi abdelmoniem.bayoumi@gmail.c
om 

Students  Enas Mohamed em_cmp_eng@yahoo.com 

 Hossam El-Din Mohamed  ce.hossam@yahoo.com 

 Islam El-Hariry  Islamhariry@yahoo.com  

  PRCMP-02  آود المشروع 
 عنوان المشروع  سوق البورصة األصطناعي- بالتوآس

 مفاتيح  الخوارزمات الجينية, الخاليا العصبية ,الهندسة المالية ,الفزياء األقتصادية

amir@alumni.caltech.edu مشرف أمير سوريال /د 
 التكلفة المقدرة  جنيه مصرى ٥٠٠٠

ان الهدف من المشروع هو استخدام السوق األصطناعي لمحاآاة سوق 
لبورصة الحقيقي، حيث يتنافس الوآالء األصطناعيون بأستخدام ا

  األستراتيجيات المختلفة
، حيث ستفوز األستراتيجية األآثر نجاحا في النهاية، و هكذا سيتعلم المستخدم 

حتي يتمكن من التنبوء في   ما هي األستراتجيات األنجح في الظروف المختلفة
بالتحديد، التنبوء  - هذه الطريقة للتنبوء بأحوال السوق. سوق البورصة الحقيقي

بالمتسلسالت الزمنية المالية عن طريق تدريب طرف ثالث آلعبة علي البينلت 
و لكن المحاوالت األولى قد فقدت المنهجية و . قد تم عرضه من قبل –المالية 

وف يتم عرض حل لهذه المشكلة بمنهجية مفصلة في س. الرسمية الواضحة
المشروع، باستخدام طرق تحسينية لتقدير توزيع األستراتجية عبر عدد من 

  . تجار البورصة
  

  :االدوات المستخدمة
١. MVS 2008 
٢. Microsoft Access 2007 
٣. Microsoft Charts 
٤. Microsoft Agents  

 ملخص المشروع

 عطبيعة المشرو اإلبتكار الجهة المستفيدة

، المستثمريين في البورصة، المستثمريين صغار
 .و صناع السوق، البنوك و شرآات البورصة

 تقليدى \مطور  \جديد 
√ 

 منتج \خدمة 
√              

 اإلسم بريد إليكترونى

 الطلبة
Islamhariry@yahoo.com اسالم محمود الحريري

em_cmp_eng@yahoo.com   عبد العزيز ناس محمديا
ce.hossam@yahoo.com حسام الدين محمد

abdelmoniem.bayoumi@gmail.com عبد المنعم محمد بيومي 
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PRCMP-03 آود المشروع 
 عنوان المشروع  المستكشف

 مفاتيح  الروبوتيات, األنظمة المدمجة, نظم المالحة بالقصور الذاتى

wassal@eng.cu.edu.eg مشرف  عمرو وصال/ د  
 التكلفة المقدرة  جنيه مصرى ٣٠٠٠

 الحرآة استشعار أجهزة استخدام علي تعتمد الذاتي بالقصور المالحة نظم تكنولوجيا
 دون من المتحرك الجسم وسرعة واإلتجاه  الموقع إحداثيات لمتابعة مستمرة بطريقة
 نطاق على تستخدم ألنها األهمية من آبير جانب على وهي خارجية، أجهزة إلى الحاجة
. والفضاء ، العسكرية والتطبيقات ، الروبوتيات مثل التطبيقات من العديد في واسع
  وظيفة إن. الذاتي بالقصور المالحة نظم أهمية إلظهار المريخ مستكشف سننفذ

 بإمكانيات مزود وهو ، المريخ سطح تضاريس حول البيانات جمع  هي المستكشف
  .الصعبة التضاريس عن الناجمة المشاآل على للتغلب خاصة

  
 :وات المستخدمةاالد

  
  التسارع مقياس .١
   (PIC 18F452)  الدقيق المتحكم .٢
   (Zigbee) السلكية وحدات .٣
  استشعارالمسافة وحدات .٤
٥. MikroC PRO for PIC  
٦. Microsoft Visual Studio 2008 
٧. OpenGL 
٨. Isis Proteus, ARES 

  

 ملخص المشروع

 طبيعة المشروع اإلبتكار الجهة المستفيدة

  تقليدى \مطور  \جديد  وآاالت الفضاء
       √      

  منتج \خدمة 
        √ 

 االسم بريد إلكترونى

  الطلبة
a.sabrin.ce@gmail.com  احمد صبرين معوض 

Hussien.omar@yahoo.com  عمر عبد اللطيف الصديق 
amrshennawi@yahoo.com عمرو نصر الشناوى 

kareem.yousef@yahoo.com  سعيد عبد الحميدآريم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Code  PRCMP-03 

Project Title  Discovery 

Keywords  INS, Embedded Systems, Robotics 

Supervisor Dr. Amr Wassal wassal@eng.cu.edu.eg 

Estimated Funding  L.E. 3000   

Project Summary  

Inertial Navigation Systems (INS) is a navigation technology that 
uses motion sensors to continuously track the position, 
orientation, and velocity of a moving object without the need for 
external references. They are of great importance as they are 
widely used in many applications such as robotics, military 
applications, and aerospace. We will implement Mars-rover to 
demonstrate INS importance. This rover’s function is to collect 
data about the topography of Mars and has special configurations 
to overcome the problems caused by hard topography. 

Tools used: 

1. Accelerometers 
2. Microcontroller (PIC 18F452) 
3. Wireless modules (Zigbee) 
4. Distance Sensors 
5. MikroC PRO for PIC 
6. Microsoft Visual Studio 2008 
7. OpenGL 
8. Isis Proteus, ARES 

Characteristic  Innovation  Beneficiary  

Service / Product 
√  

New / Improved √ / 
Traditional  Space Agencies 

 Name  Email  

 Ahmed Sabrin Mo’wad a.sabrin.ce@gmail.com 

Students  Amr Nasr El-Shennawy amrshennawi@yahoo.com 

 
Kareem Sa’ed Abd ElHamid Kareem.yousef@yahoo.com 

Omar Abd Ellatif Elseddeek  Hussien.omar@yahoo.com 
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Project Code  PRCMP-04 

Project Title  Split-it! 

Keywords  Double Patterning , EDA (Electronic Design 
Automation), Photolithography 

Supervisor Dr. Amr Wassal wassal@eng.cu.edu.eg 

Estimated Funding  L.E. 10,000 

Project Summary  

As the demand for even smaller devices increases, the IC 
industry is hard pressed to come up with new techniques for 
the manufacturing process. One of the main bottlenecks of the 
process is the photolithography step and its implicit 
limitations. Thus, the Double Patterning method emerged. It 
can be applied to lithography tools already available today.  
The main idea of double patterning is to split the design into 2 
masks and apply photolithography to each in turn. As a result 
of splitting, feature density is enhanced. There is a lot of 
current research work done for algorithms that do auto 
splitting/coloring of the design.  
The aim of this project is to take a layout file in GDSII format 
from the designer, apply the appropriate splitting algorithm 
and either give the 2 correct split masks or show if there are 
areas of conflict that prevent splitting. 
Tools Used: 

1. Linux OS: CentOS 5.2 distribution. 
2. NetBeans IDE 6.5. 
3. Open source GDSII parser library: Anuvad 0.8. 
4. Mentor Graphics Calibre Tools. 
5. C++ compiler gcc 4.1.2. 

Sponsor:  Mentor Graphics 

Characteristic  Innovation  Beneficiary  

Service / Product 
                   √ 

New √ / Improved / 
Traditional  IC Industry 

 Name  Email  

 Hoda Ahmed Darwish hoda@amdarwish.com 

Students  Hoda Nabil Shagar hoda.shagar@gmail.com 

 Yasmine Ahmed Badr yasmineabadr@gmail.com 

 Yasmine Hassan Arafa Arafa.yasmine@gmail.com 

  PRCMP-04 آود المشروع 
 عنوان المشروع !قسمها

 مفاتيح  ئىالضو الليثوغراف ،) EDA(اإللكتروني التصميم ميكنة المزدوجة، الطباعة

wassal@eng.cu.edu.eg مشرف وصال عمرو/ د 
 التكلفة المقدرة  جنيه مصرى ١٠٠٠٠

 تصنيع عملية فإن ، يزداد الصغر المتناهية األجهزة على الطلب أن حيث
 العوائق أحد. جديدة تقنيات استخدام و التغير على مجبرة المتكاملة الدوائر
 قد لذلك وقيودها، الضوئي الليثوغراف خطوة هو العملية هذه في الرئيسية
 على تطبيقها يمكن التقنية هذه. المزدوجة الطباعة وهي جديدة تقنية ظهرت
 .اليوم بالفعل المتاحة األدوات
 وتطبيق قناعين الى التصميم تقسيم هي المزدوجة الطباعة في  الرئيسية الفكرة

 آثافة تزداد ، التصميم لتقسيم نتيجة. بدوره آل على الضوئي الليثوغراف
 تصميم أجل من العمل و البحث من الكثير األن يتم. الدائرة تفاصيل

 .الدوائر تصميمات تقسم التي الخوارزميات
 تطبيق ،GDSII ملف شكل على التصميم أخذ هو المشروع هذا من الهدف
 مناطق إظهار او لالقنعة الصحيح االنقسام إعطاء وإما المناسب، التقسيم

  .تقسيم دون تحول التي النزاعات
  :األدوات المستخدمة

 Linux (CentOS 5.2  (نظام تشغيل.  ١
 للتطوير NetBeans 6.5بيئة .  ٢
٣.Open source GDSII parser library: Anuvad 0.8   
   Mentor Graphics Calibreنامج بر.  ٤
  ++C مترجم.  ٥

 
  Mentor Graphics  :الراعي

 ملخص المشروع

 طبيعة المشروع اإلبتكار الجهة المستفيدة

 تقليدى \مطور  \جديد  صناعة الدوائر المتكاملة
√ 

 منتج \خدمة 
√              

 االسم بريد إلكترونى

 الطلبة
hoda@amdarwish.com درويش هدى أحمد 

hoda.shagar@gmail.com هدى نبيل شجر 
yasmineabadr@gmail.com ياسمين أحمد بدر 
Arafa.yasmine@gmail.com ياسمين حسن عرفة 
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PRCMP-05  آود المشروع 
 عنوان المشروع المتحقق رامب

 مفاتيح   تدقيق الخواص ,تدقيق التكافؤ ,حقيقةالتأآيد 

wassal@eng.cu.edu.eg  مشرف  عمرو وصال /د 
 التكلفة المقدرة  جنيها مصريا ٣٤٠٠

ه األيام الختبارات قوية فى نقاط عدة بمراحل التصميم ذتحتاج التصميمات فى ه
أصبحت االختبارات ,ولكن مع زيادة حجم التصميمات و زيادة درجة تعقيدها .  المختلفة

  .باستخدام أدوات المحاآاه التقليدية تمثل مشكلة آبيرة فى مراحل التصميم
ا المشروع يعتبر بديل ألدوات المحاآة التقليدية و يندرج ضمن ما يسمى بالتصميم ذه

  .االلكترونى االلى
  

فهو يفضل عن برامج المحاآاه ألنه يقلل , فهو يعتمد على ما يسمى بالتأآيد الرسمى 
  . وقت االختبارات حيث انه ال يتطلب عدد آبير من المدخالت مثل برامج المحاآاه

  %  ١٠٠آما انه يعتبر أداة متكاملة حيث انها تضمن صحة التصميم بنسبة 
  

  :االدوات المستخدمة
١. Netbeans for Linux ( C ) 
٢. ModelSim (Verilog)  

 ملخص المشروع

 طبيعة المشروع اإلبتكار الجهة المستفيدة

  تقليدى \مطور  \جديد  و شرآات الدوائر الرقمية   مصممو
       √  

  منتج \خدمة 
        √ 

 االسم بريد إلكترونى

  الطلبة
Am_eng_one@yahoo.com محمد  مجدي أماني 
Basant_Elsamadony@yahoo.com السمدوني رضا بسنت 
ruaa_mohammed@yahoo.com نجيب محمد رؤي 
spacemidoo@yahoo.com  شطا علي محمد 

Project Code  PRCMP-05 

Project Title  RAMB Verifier  

Keywords  Verification, RTL, Gate Netlist, Equivalence Checking, 
Property Checking. 

Supervisor  Dr. Amr Wassal  wassal@eng.cu.edu.eg   

Estimated Funding  L.E. 3,400  

Project Summary  

Today’s design methodology requires regression 
testing at several points in the design process.  
However, as designs become larger and more complex 
and require more simulation vectors, regression testing 
with traditional simulation tools becomes a bottleneck 
in the design flow. 
 
Our project is an EDA (Electronics Design Automation) 
tool that can replace the traditional simulations tools. 
 
It is based on Formal Verification which mimics the 
function of simulation tools while reducing the 
verification time as it requires no input vectors. 
It is considered also a complete verification, which 
means that it guarantees 100% match between two 
designs.  
Tool used: 
      1- Netbeans for Linux ( C ) 
      2- ModelSim(Verilog). 

Characteristic  Innovation  Beneficiary  

Service / Product  
                     √ 

New / Improved √ / 
Traditional  

HW Companies, HW Digital Circuits 
Designers, students. 

 Name  Email  

 Amany Magdy 
Mohammed Am_eng_one@yahoo.com 

Students Basant Reda El-
Samadony Basant_Elsamadony@yahoo.com 

 
Roaa Mohammed Naguib ruaa_mohammed@yahoo.com 

Mohammed Ali Shata spacemidoo@yahoo.com  
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Project Code  PRCMP-06 

Project Title  Magic Blink 

Keywords  Computer–vision,  Human 

Supervisor Dr. ElSayed Eissa Hemayed sayed@hemayed.net 

Estimated Funding  No cost 

Project Summary  

The purpose of the project is to implement a full computer 
controlling system for people with severe disabilities with 
the following capabilities:  

• Camera Mouse: 

Magic Blink: includes Camera Mouse which detects the 
user’s eye movements and blinks and analyzes the pattern 
and duration of the blinks, using them to provide input to 
the computer in the form of a mouse click. 

• On-screen keyboard: 

Magic Blink includes especially designed On-screen 
keyboard with simple GUI such that to allow disabilities to 
use it easily with camera mouse.  

Tools Used:  

1. Visual studio c++. 

2. Open CV library. 

Characteristic  Innovation  Beneficiary  

Service / Product 
                   √ 

New / Improved √ / 
Traditional  

Ministry of education, 
Centers, the challenge of 
disability. 

 Name  Email  

 Ahmed Fawzy Mohamed  Ce.fawzy@yahoo.com 

Students  Doaa Ahmed Seddek Dodo_3487@yahoo.com  

 Huda El Sayed  Huda.hegazy@gmail.com  

 Mahmoud Mohamed Adel  Moody2021@yahoo.com 

  PRCMP-06 آود المشروع 
 عنوان المشروع السحرية الغمزه

 مفاتيح  التخيلية الفأره,  الحاسب رؤية

sayed@hemayed.net مشرف حميد عيسى السيد/ د 
 التكلفة المقدرة  تكلفة يوجد ال

 الفأره من بدال العين طريق عن الحاسب باستخدم للمعاقين البرنامج  يسمح
 حرآة الى وترجمتها  العين حرآة مراقبة طريق عن وذلك  المفاتيح ولوحه
 للمستخدم لتسمح الشاشه على تظهر مفاتيح بلوحه مزود والبرنامج  الفأره مؤشر
 المفاتيح لوحه استخدام من بدال العين حرآه بأستخدام الكتابه من يتمكن بأن

 .المعتاده
 :االدوات المستخدمة
١. Vistual Studio C++ 
٢. Open CV library  

 ملخص المشروع

 طبيعة المشروع اإلبتكار الجهة المستفيدة

 تقليدى \مطور  \جديد  .االعاقه تحدى مراآز, والتعليم التربيه وزاره
          √ 

 منتج \خدمة 
√              

 االسم بريد إلكترونى

 الطلبة
Ce.fawzy@yahoo.com احمد فوزى محمد 

Dodo_3487@yahoo.com  دعاء احمد صديق 
Huda.hegazy@gmail.com  هدى السيد 
Moody2021@yahoo.com عادل محمد محمود 
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Project Code  PRCMP-08 

Project Title  Very High Speed Advanced EMS 

Keywords  Embedded system, Automotive industry 

Supervisor  Dr. Hatem El Boghdady helboghdadi@eng.cu.edu.eg 

Estimated Funding  L.E. 20,000 

Project Summary  

The EMS is a circuit used for the control and management of 
the engine operation. Its basic functionality controls the 
quantity of air entering the engine, the quantity of the fuel 
to be burnt, the ignition time, the recycling of the exhaust 
air if available. 

This EMS might contain an intelligent feature where the 
system adapts to the driving trend of the driver. 

One of the new features in this EMS is that it is implemented 
on a single FPGA, which could reduce the price considerably. 
 
Tools Used:  
1.ModelSim Xilinx Edition-III (MXE-III)   
2.xilinx Virtex-5 TXT FPGA kit 

Characteristic  Innovation  Beneficiary  

Service / Product    
                   √  

New / Improved √/ 
Traditional  

Ministry of education, 
Schools and faculties for 
blinds.  

 Name  Email  

 El-Moutaz Bellah Mohsen 
Abdou Moutaz_300@yahoo.com  

Students  Mohamed Ahmed Ibrahim  Amego_60@yahoo.com  

 Mohamed Ahmed Abziz Pi_muon10@yahoo.co.uk 

 Mostafa El-zeiny  mostafaez@gmail.com 

  PRCMP-08 آود المشروع 
 المشروععنوان  نظام التحكم في المحرك المتقدم فائق السرعة

 مفاتيح صناعة السيارات, االنظمة التي ال تتجزا

helboghdadi@eng.cu.edu.eg مشرف حاتم البغدادي /د 
 التكلفة المقدرة  جنيه مصرى٢٠٠٠٠٠  

. المحرك تشغيل وإدارة لمراقبة تستخدم التي الدائرة هي المحرك إدارة نظم
 الالزمة الوقود آمية, للمحرك تدخل التي الهواء آمية لضبط األساسية الوظيفة
 وجود حال في العادم هواء تدوير وإعادة ، االشتعال توقيت ، لالحتراق
 .النظام
 مع تتكيف حيث االلة ذآاء سمات على تحتوي أن يمكن المحرك إدارة نظم
         .السائق قيادة نظام
 تنفيذه المقرر من أنه هو هذا المحرك إدارة لناظم الجديدة السمات من واحدة
  .آبير بشكل األسعار يخفض أن يمكن والتي ، FPGAال على

  

 ملخص المشروع

 طبيعة المشروع اإلبتكار الجهة المستفيدة

  تقليدى \مطور  \جديد   صانعى السيارات
        √       

  منتج \خدمة 
        √ 

 اإلسم بريد إليكترونى

 الطلبة
Moutaz_300@yahoo.com  عبده المعتزباهللا محسن 

Amego_60@yahoo.com محمد احمد ابراهيم 
Pi_muon10@yahoo.co.uk محمد احمد عبدالعزيز 

mostafaez@gmail.com مصطفى الزينى 
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PRCMP-09 آود المشروع 
 عنوان المشروع الموبايل المذآر

 مفاتيح  نظم تطبيقات المحمول

helboghdadi@eng.cu.edu.eg مشرف  حاتم البغدادى /د  
 التكلفة المقدرة  جنيه مصرى ٢٠٠٠

 باحداث مهمه بمواعيدهم أولتذآير العمالء الموبايل المذآر هو عبارة عن نظام يستخدم 
  ل علي المحمولسائر إرسالبالنسبه لهم ب

فى مشروعنا سوف نستخدم أآثر من مجال لتذآير العمالء فهناك تذآير لبرامج 
برامج التليفزيون و المهتمين بالتلفزيون عن طريق إرسال رسائل لتلفونات األشخاص 

إرسال ه وهناك مذآر لسوق البورصه عن طريق رامج معينبآروا بذيرديون ان يت
رسائل لرجال األعمال و اإلقتصاديين بأسعار األسهم المهتمين بها والتغيرات التى تطرأ 

عليها وهناك مذآر لمواعيد مباريات آرة القدم للرياضيين ومشجعى آرة القدم وأخيرًا 
  مذآر للمواعيد الشخصيه

  
ه الخدمه عن طريق الموبايل بتسجيل مواعيده البرنامج يسمح للمستخدم بإستخدام هذ

 وإختيار التطبيقات المفضله لديه 
  

  :االدوات المستخدمة
١. Visual studio 2005 c# ASP.NET 
٢. Net beans 
٣. Java platform  

  

 ملخص المشروع

 طبيعة المشروع اإلبتكار الجهة المستفيدة

  تقليدى \مطور  \جديد  شرآة فودافون
       √      

  منتج \خدمة 
   √      

 االسم بريد إلكترونى

  الطلبة
                             ag.love87@yahoo.com أمير طارق 
                       amr_bahnsawi@yahoo.com عمرو أحمد بهنساوى 
                     magedbond007@yahoo.com ماجد محفوظ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Code  PRCMP-09 

Project Title  Mobile Reminder  

Keywords  Mobile Application systems 

Supervisor  Dr. Hatem El-Boghdady  helboghdadi@eng.cu.edu.eg 

Estimated Funding  L.E. 2,000  

Project Summary  

The mobile reminder is a mobile application system used to 
remind peoples their appointments, changes in many fields in 
the life and important events by sending a SMS to the 
subscribers. It produces different kind of services such as a TV 
reminder that remind peoples who prefer TV programs, a stock 
market reminder which tell businessmen the price of stocks to 
help them to take good business decisions, football matches 
reminder which remind users the matches of their favorite 
teams and another types of reminders such as meetings.  
The software provides dual notification via mobile phone and 
users are able to log in, manage and view appointments through 
his mobile or the service web site. 
The software was developed using 3‐tier architecture model:   

1. User Interface layer based on application running on 
the mobile phone. 

2. Application logic layer based on server‐side scripts 
executed on the http server. 

3. Database layer developed using relation database. 
 
Tools Used: 
1. Visual studio 2005 c# ASP.NET 
2. Net beans 
3. Java platform  
 

Characteristic  Innovation  Beneficiary  

Service / Product 
√  

New / Improved √ / 
Traditional  Vodafone 

 Name  Email  

 Amir Tarek  ag.love87@yahoo.com 

Students Amr Ahmed Bahnsawi amr_bahnsawi@yahoo.com 

 
Maged Mahfouz magedbond007@yahoo.com 
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Project Code  
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Project Summ
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Project Code  PRCMP-12 

Project Title  Medical Expert System 

Keywords  Artificial Intelligence Machine Learning, Data Mining. 

Supervisor Dr. Nevine Darwish ndarwish@ieee.org  

Estimated Funding  L.E. 5,000  

Project Summary  

     This project presents a medical expert system to help 
both fresh medical graduates besides patients.  The 
system diagnosis patients and gives advice for simple 
treatment and or directs the patient to a medical expert.   

         The system is characterized by its learning 
capability based on Bayesian network architecture.  It 
has a friendly user interface and the current version 
deals with the diagnosis of internal medicine diseases 

Tools Used: 

1. Microsoft Visual Studio 2008 
2. SQL Server 2008 

Characteristic  Innovation  Beneficiary  

Service / Product  
                 √  

New √ 
/Improved/Traditional  
  

Normal user (patient) 
,Medicine graduated 
students 

 Name  Email  

 Belal Abdullah Abd Almageed Belalo_97@yahoo.com  

Students  Hussein Ali Ezzi Eng_hussein2009@yahoo.c
om   

 Shady Ragb  shady_egy@yahoo.com  

   

  PRCMP-12  آود المشروع 
 عنوان المشروع  نظام الخبير الطبى

 مفاتيح  .إستخراج معلومات, تعليم األلة, الذآاء الصناعى

ndarwish@ieee.org  مشرف نيفين درويش \د 
 التكلفة المقدرة  جنيه مصرى ٥٠٠٠

هذا المشروع هو بناء نظام طبي خبير يوفر خدمة التشخيص إن الهدف من 
.الطبي الباطني السريع و تقديم الدعم لألطباء حديثي التخرج 

حيث يقوم هذا النظام بتحليل إجابة المستخدم للوصول إلى التشخيص النهائي و 
.إقتراح العالج المناسب أو توجيهه إلى الطبيب المختص توفيرًا للوقت

 
النظام بقدرته على التحديث الذاتى للوصول إلى تشخيصات إآثر دقة  يتميز هذا

 :و ذلك باستخدام
Bayesian Networks و Data Mining 

األدوات المستخدمة:

 ٢٠٠٨برنامج مايكروسوفت للتطوير المرئي  .١
  ٢٠٠٨برنامج مايكروسوفت الدارة  قواعد البيانات  .٢

 ملخص المشروع

 طبيعة المشروع اإلبتكار الجهة المستفيدة
 

، الطبيب حديث )المريض (ي المستخدم العاد
.التخرج

 

  تقليدى \مطور  \جديد 
√              

  منتج \خدمة 
       √ 

 اإلسم بريد إليكترونى

 الطلبة
Belalo_97@yahoo.com بالل عبداهللا عبدالمجيد 

Eng_hussein2009@yahoo.com حسين علي عزي الحرازي  
shady_egy@yahoo.com  شادي رجب أبراهيم 
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PRCMP-13 آود المشروع 
 عنوان المشروع  )أتمتة دورة الفواتير لفودافون(الحالة المطبقة  –نظام عام السترجاع المعلومات 

 مفاتيح تحليل األنظمة –قاعدة بيانات  – أساليب ذآية

relfouly@yahoo.com مشرف رأفت الفولي /د 
 التكلفة المقدرة  $٦٩٩

هذا البرنامج يقوم باجراء عمليات علي بيانات ضخمة مخزنة في قاعدة بيانات 
  :الستخراج أي معلومة مفيدة الزمة لتجهيز الفواتير الخاصة بالعمالء آاألتي

الذي يحتوي علي بيانات جميع  XMLإستخراج المعلومات من ملف ال  •
 .العمالء

 .حفظ هذة المعلومات في قاعدة البيانات •
 .تجهيز الفواتير لكل عميل علي حده •

وذلك سوف يتم باساليب ذآية لتحسين األداء العام للبرنامج وجعله أآثر مرونه و قابل 
  .للتطوير

  
  :االدوات المستخدمة

١. Microsoft Visual C++ 
٢. Oracle Database 11g 

Library for managing XML files  

 ملخص المشروع

 طبيعة المشروع اإلبتكار الجهة المستفيدة

أي جهه تتعامل مع استخراج معلومات من آمية 
  معلومات ضخمة 

  تقليدى \مطور  \جديد 
       √      

  منتج \خدمة 
        √ 

 االسم كترونىبريد إل

  الطلبة
ahmed.khamis@hotmail.com منصور أحمد خميس محمود   

eslammohamed732@yahoo.com قطباسالم محمد مصطفي 
islam.hany@hotmail.com الدين محي محمد هانيء اسالم 

haniuo@yahoo.com هاني محمد عبد العزيز 

Project Code  PRCMP-13 

Project Title  Generic Information Retrieval System – Case Study 
(Vodafone billing system). 

Keywords  Data Mining, Business Intelligence, Decision Making 

Supervisor Dr. Ra’fat El Fouly relfouly@yahoo.com 

Estimated Funding  699$ 

Project Summary  

This Program do operations on large database to retrieve any 
useful information needed to prepare the bills of customers as 
the following: 

• Retrieve the information from the XML file that 
contains all the data of the customers. 

• Save this information into the database. 
• Prepare the bills for each customer. 

This will be done using intelligent techniques to improve the 
performance of the program and makes it more flexible and to 
be updated easily if needed.  
 
Tools Used:  

1. Microsoft Visual C++  
2. Oracle Database 11g 
3. Library for managing XML files. 

Characteristic  Innovation  Beneficiary  

Service /Product  
                   √ 

New/Improved √ 
/Traditional  
                              

Systems with large Database  

 Name  Email  

 Ahmed Khamis Mahmoud ahmed.khamis@hotmail.com  

Students Eslam Mohamed Mostafa eslammohamed732@yahoo.com  

 
Eslam Hany Mohamed islam.hany@hotmail.com  

Hany Mohamed Abdel Aziz haniuo@yahoo.com  
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Project Code  PRCMP-14 
Project Title  Mobile Traffic Monitor 
Keywords  Mobile, Traffic streaming, GSM
Supervisor Dr. Ra’fat El Fouly relfouly@yahoo.com 
Estimated Funding  L.E. 3000  

Project Summary  

 

The system is a real time traffic monitoring system that benefits 
from the huge spread of mobile phones and enables the users to 
access real time traffic information for their daily routes from 
their mobile phones. 

The system uses GSM (GPRS/3G) and RTSP (Real Time 
Streaming Protocol) technologies to stream a live feed for main 
town rotues. The user can eaisly navigate between different 
routes and feeds. 

An online wap traffic portal is also avilable to provide 
information on more detailed text mode. 

Tools Used: 

1. Carbide C++ 
2. Microsoft Visual Studio 
3. GSM Camera 

Characteristic  Innovation  Beneficiary  
Service / Product 
                   √ 

New / Improved √ / 
Traditional  Governments 

 Name  Email  

 Omar Bassem Omar omar.bassem@cougartech.com 

Students  Ayman Faheem  

   

   

PRCMP-14  آود المشروع 
 عنوان المشروع  المرور على المحمول

 مفاتيح  المرور, المحمول

relfouly@yahoo.com  مشرف  رأفت الفولى /د
 التكلفة المقدرة  جنيه مصرى ٣٠٠٠

النظام االنتشار الهائل  يستغل. النظام عباره عن مراقبه حيه للحاله المروريه من خالل المحمول
  .للمحمول ليوفر للمستخدم معلومات عن الحاله المروريه لمساراته اليوميه

يستطيع . لتوفير بث حي للطرق الرئيسيه  GSM  ،RTSPتكنولوجيا ال يستخدم النظام 
  .المستخدم التنقل بين مختلف الطرق والعروض

  .ر واآثر سهوله في شكل آتابييوفر النظام موقع للمحمول لعرض المعلومات بشكل اوف

  :المستخدمة االدوات

١. Carbide C++ 
٢. Microsoft Visual Studio 
١. GSM Camera  

 ملخص المشروع

 طبيعة المشروع اإلبتكار الجهة المستفيدة

  √منتج \خدمة        تقليدى \  √مطور \جديد  الحكومات
              

 االسم بريد إلكترونى

  الطلبة
omar.bassem@cougartech.com عمر باسم عمر  
  أيمن فهيم 
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