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(17) سقى انؼبدٚخ ثغهغزّ انقغى يغهظ اعزًبع يؾضش   

ُؼقذح ًُ  و10/0/7878 انًٕافق انضالصبء ٕٚو ٔان
 

انؼبششح  انغـــبػخ رًـــبو فٙ( 17) سقى انؼبدٚخ ثغهغزّ انقغى يغهظ اعزًغ10/0/7878 انًٕافق األؽذ ٚــــٕو فٙ إَّ

ٔؽضٕس انغبدح  عًبل يؾشٔط ػطٛخ /انذكزـــٕس األعزـبر انغٛذ انًغهظ سئٛظانغهغخ  ٔرــٕنٗ طجبؽب  ٔانُظف 

 األػضبء اٜرٙ أعًبؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 أعزبر 
 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أؽًذ أًٍٚأ.د/ 

1 

 7 /َٕال أؽًذ انفٛشبٖٔ أ.د أعزبر يزفشؽ

 3 َجٛم ػجذ انٕاؽذ إعًبػٛمأ.د/  أعزبر يزفشؽ

 4 انًؾالٔ٘أؽًذ يظطفٗ د/   أعزبر يغبػذ  

 5 د/ َشيٍٛ ػجذ انْٕبة ؽغٍ  أعزبر يغبػذ  

 6 يؾًذ ػجذِ يؾًذ ثشثبس               د/  أعزبر يغبػذ

 2 د/ صٚبد يؾًذ انظغٛش طّ يذسط

 0 د/ يؾًذ ػجذ انؾًٛذ انششٛذ٘ يذسط

 6 ػض انذٍٚ ثذٖٔ عبد انشةد/  يذسط

 18 أؽًذ انشؾبد شٕيبٌد/  ) يذسط ( أعزبر يزفشؽ

 -ٔقذ رغٛت ػٍ انؾضٕس:      

 د/ عَٕٛب ػهٗ ػجذ انؾًٛذ ؽشٛش 
    َغالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌح/ انغٛذ انغهغخ عكشربسٚخٔرٕنٗ      

           انظالح ػهّٛانُجٙ  ػهٙ ٔانظالح(انشؽٛى انشؽًٍ هللا ثغى)ثزكش االعزًبع انًغهظ سئٛظ /انذكزٕس ألعزبرا انغٛذ ثذأ     

 دانؾبعجب ٔػهٕو ُْذعخ قغى يغهظ أػضبء انؾضٕس ثبنغبدح عٛبدرّ ٔسؽت ٔانغالو    

 -: اٜرٙ يزضًُب   األػًبلل عذٔ ثطشػ عٛبدرّ قبو صى    
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 -:انًظبدقبدأال 

ُؼقذ انغبثق انقغى يغهظ يؾضشٗ ػه انزظذٚق ًُ  و 17/2/7878 انًٕافقاألؽذ  ٕٚو ٔان

========================================================================= 
 -: انؼالقبد انضقبفٛخ: صبَٛب  

 انُٓذعخ كهٛخث انؾبعجبد ٔػهٕو ُْذعخ قغىث –يذسط -سيضبٌ يؾًذ عبد انؾق  /انغٛذ انذكزٕسثخظٕص انطهت انًقذو يٍ  -1

 .انؾظٕل ػهٗ يكبفأح انُشش ثبنقغى ثشأٌ اإلنكزشَٔٛخ

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 1صرف مكافأة النشر لألبحاث المذكورة طبقا للوائح المنظمة لذلكعلى  ةيوصى مجلس القسم بالموافق     
========================================================================= 

   -دساعبد ػهٛب : -:ساثؼب

يؼٛذ  -انقٕطٗأؽًذ طالػ يؾًذ ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششفٌٕ ػهٗ سعبنخ انًبعغزٛش انخبطخ ثبنًُٓذط /  -7

   -ٔانز٘ ٚفٛذ ثأٌ انشعبنخ قذ أػذد إػذادا  َٓبئٛب  ٔأطجؾذ طبنؾخ نهؾكى ٔانًُبقشخ . ٔػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ :  -ثبنقغى 
 شجكبد االعزشؼبس انالعهكٛخ" فٙ" َٓظ فؼبل نزٕصٚغ انًفزبػ 

An Efficient Key Distribution Approach in Wireless Sensor Networks” 

 -ٚقزشػ انغبدح انًششفٌٕ أٌ ٚكٌٕ انًؾكى انخبسعٗ أؽذ انغبدح اٜرٗ أعًبؤْى :
 انًُٕفٛخعبيؼخ  -ٔانًؼهٕيبد انؾبعجبد  كهٛخ ٔٔكٛمأعزبر ؽبرى يؾًذ عٛذ أؽًذ                          أ.د/ -1

  ثُٓبعبيؼخ  -ٔانًؼهٕيبد انؾبعجبد  ٔػًٛذ كهٛخأعزبر                    ْبنخ ؽهًٙ يؾًذ صٚذاٌ   أ.د/ -7

 ؽهٕاٌعبيؼخ  -انُٓذعخ  ٔػًٛذ كهٛخأعزبر                    أؽًذ يؾًذ انغشؽٗ        أ.د/ -3

 -اٌ ٚكٌٕ انًؾكى انذاخهٗ : 

 عبيؼخ انًُٕفٛخ  -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد يغبػذ أعزبر                        َشيٍٛ ػجذ انْٕبة ؽغٍ/8د -1

  عبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد أؽًذ يظطفٗ انًؾالٔ٘                      / 8د -7
  عبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد يغبػذ أعزبر                 يؾًذ ػجذِ ثشثبس               / 8د -3

 -: نغُخ اإلششاف ػٍ

  عبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد                    أًٍٚ انغٛذ أؽًذ انغٛذ ػًٛشِأ.د/  -1

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 -يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى :     

 انًُٕفٛخ ) يؾكى خبسعٙ(عبيؼخ  -ٔانًؼهٕيبد انؾبعجبد  ٔٔكٛم كهٛخأعزبر ؽبرى يؾًذ عٛذ أؽًذ                          أ.د/ -1

 ) نغُخ إششاف( عبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد                    أًٍٚ انغٛذ أؽًذ انغٛذ ػًٛشِأ.د/  -7

عبيؼخ انًُٕفٛخ ) يؾكى  -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد يغبػذ أعزبر                        َشيٍٛ ػجذ انْٕبة ؽغٍ/8د -3

 داخهٗ(

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

يؼٛذ  -ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششفٌٕ ػهٗ سعبنخ انًبعغزٛش انخبطخ ثبنًُٓذط/ يظطفٗ عبيٙ ػجذ انًغٛذ ػزهى-3

   -ٔانز٘ ٚفٛذ ثأٌ انشعبنخ قذ أػذد إػذادا  َٓبئٛب  ٔأطجؾذ طبنؾخ نهؾكى ٔانًُبقشخ . ٔػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ :  -ثبنقغى 
 ثبالػزًبد ػهٗ رؼهى اٜنّ  "" رؾغٍٛ رقُٛبد انكشف ػٍ انغشطبٌ 

 "Improving Cancer Detection Techniques Based on Machine Learning 

 -ٚقزشػ انغبدح انًششفٌٕ أٌ ٚكٌٕ انًؾكى انخبسعٗ أؽذ انغبدح اٜرٗ أعًبؤْى :

 عبيؼخ انًُظٕسح -كهٛخ انُٓذعخ  –أعزبر ثقغى ُْذعخ انؾبعجبد َٔظى انزؾكى أيٛشح ٚغٍ يؾًذ ْٛكم                          أ.د/ -1

 عبيؼخ ػٍٛ شًظ -كهٛخ انُٓذعخ  -أعزبر ثقغى ُْذعخ انؾبعجبد ٔانُظى أًٍٚ يؾًذ ْٔجّ                                 أ.د/ -7
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 عبيؼخ ؽهٕاٌ - كهٛخ انُٓذعخ -يزفشؽ ثقغى ؽبعجبد أعزبر                    إثشاْٛى إعًبػٛم إثشاْٛى    أ.د/ -3

 -انًؾكى انذاخهٗ :  اٌ ٚكٌٕ

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث - انؾبعجبد ٔػهٕو ُْذعخد/عًبل يؾشٔط ػهٗ ػطّٛ             أعزبر ثقغى 8ا -1

 انًُٕفٛخعبيؼخ  -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد                    أًٍٚ انغٛذ أؽًذ انغٛذ ػًٛشِأ.د/  -7

  عبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد       أؽًذ يظطفٗ انًؾالٔ٘                   / 8د -3

      -: نغُخ اإلششاف ػٍ

  عبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد يزفشؽ أعزبر                         َٕال أؽًذ انفٛشبٖٔأ.د/  -1

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 -يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى : 

 خبسعٙ(عبيؼخ انًُظٕسح) يؾكى  -كهٛخ انُٓذعخ  –أعزبر ثقغى ُْذعخ انؾبعجبد َٔظى انزؾكى أيٛشح ٚغٍ يؾًذ ْٛكم                     أ.د/ -1

 ) يؾكى داخهٙ(عبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث - انؾبعجبد ٔػهٕو ُْذعخأعزبر ثقغى             د/عًبل يؾشٔط ػهٗ ػط8ّٛا -7

 عبيؼخ انًُٕفٛخ ) أششاف( -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد     أ.د/ َٕال أؽًذ انفٛشبٖٔ -3

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

يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهًُٓذعخ / شًٛبء يؾًذ  ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثشأٌ-4

 - ػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ : –ثُبء ػهٗ انزقبسٚش انفشدٚخ ٔانزقشٚش انغًبػٙ  نشعبنخ انًبعغزٛش انًقذيخ يُٓب  -يؾًٕد أثٕ خضشِ 

 انزكٍٕٚ انًبد٘ األيضم نًؼبنغبد انزشفٛش فٗ انًُؾُٛبد انجٛضبٔىّ نهكشٔد انزكٛخ

Optimal Hardware ECCP Implementation for Smart Devices" 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

فٙ انؼهٕو انُٓذعٛخ رخظض ُْذعخ ٔػهٕو  انًبعغزٛشٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ انزٕطٛخ ثًُؼ انًُٓذعخ انًزكٕسح دسعخ 

   8انؾبعجبد

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

ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ إٚقبف رغغٛم انًُٓذعخ / ساَب يؾًٕد ػجذ -5

 ٔرنك َظشا  نًشع ٔانذرٓب انًضيٍ. 7813ٔانًغغهخ نذسعخ انًبعغزٛش ثذٔسح أكزٕثش  7816/7878ػٍ انؼبو انغبيؼٙ  –انؼضٚض يؾًٕد 

 -:ـــــــشاسانــــــــقــــــــ

 8انًزكٕسح إٚقبف رغغٛم انًُٓذعخ ٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ إٚقبف رغغٛم انًُٓذط / أؽًذ ؽًذ٘  -6

ٔرنك َظشا  نؼزس  7814ٔ انًغغم نذسعخ انذكزٕساِ ثذٔسح أكزٕثش  7816/7878يذسط يغبػذ ثبنقغى ػٍ انؼبو انغبيؼٙ  –أؽًذ ػشفخ 

 8يشضٗ

 -:ــــــشاسانــــــــقـــــــــ

 8انًزكٕس إٚقبف رغغٛم انًُٓذط ٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

انًُٓذعخ / سٚٓبو  انؼهٛب ٔانجؾٕس ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ إٚقبف رغغٛمثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد  -2

ٔرنك َظشا  نشػبٚخ  7815ٔ انًغغهخ نذسعخ انًبعغزٛش ثذٔسح أكزٕثش  7816/7878ػٍ انؼبو انغبيؼٙ  -ػبطف يؾًذ انغضأٖ 

 8طفهٓب

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
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 8انًزكٕسح ُذعخإٚقبف رغغٛم انًٓ ٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ

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

 -خضش  ؽًذ٘ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ إٚقبف قٛذ انًُٓذعخ / اثزغبو  -0

 8و ٔرنك َظشا  نشػبٚخ طفهٓب7816ٔ انًقٛذح ثذٔسح أكزٕثش 7816/7878ػٍ انؼبو انغبيؼٙ 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8انًزكٕسح انًُٓذعخ قٛذإٚقبف  ثبنًٕافقخ ػهٕٗٚطٗ يغهظ انقغى 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

يؾًٕد  يغذ٘ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ إٚقبف قٛذ انًُٓذط/ ؽغٍٛ  -6

 8و ٔرنك َظشا  نشػبٚخ ٔانذ7815ِٔ انًقٛذ ثذٔسح أكزٕثش 7816/7878ػٍ انؼبو انغبيؼٙ  –ػجذ انجش 
 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

   8انًُٓذط انًزكٕس إٚقبف قٛذ بنًٕافقخ ػهٕٗٚطٗ يغهظ انقغى ث
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بشأن التوصية بالمد  وهم : 2102/2121لدكتوراه للعام الجامعى بخصوص التقارير السنوية للسادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة ا -18

 عبيّٛ يؾٗ ػجذ انٓبدٖ عشٔس -5أؽًذ يؾًذ ػجذ انؼظٛى غضٚخ                          -1
 شًٛبء يؾًذ ْبَٗ ػهٗ قُذٚم -6أؽًذ ؽًذٖ أؽًذ ػشفخ                                -7
 يٓب يؾًذ سشبد يؾًذ صٚذاٌ -2اعالو انشؾبد ػًبسح ػطٛخ                          -3
 ربيش طالل يؾًذ ػجذ انٓبدٖ -0                    أيبَٗ ػجذ انؾًٛذ انغٛذ قُذٚم    -4

 فشط يؾًٕد ػفٛفٗ   -6                                                                        

 -:ـــقـــــــــــــــشاسانـــــ

 بنًذ نهطالة انًزكٕسٍٚ.يب عبء ثبنزقبسٚش ث ػهٗ  ٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ رغغٛم انًُٓذعخ / يشٔح  -11

 الئؾخ ؽذٚضّ ٔانشعبنخ رؾذ ػُٕاٌ : 7815انًبعغزٛش  دٔسح أكزٕثش  ثذسعخ  –شكش٘ ػجذ انؼظٛى يؾًذ 
 "إَزشَذ األشٛبء إطبس ؽٕعجخ انضجبة انقبئى ػهٗ عهغهخ انكزم نزؾغٍٛ أداء " 

"A Blockchain Bassed Fog Computing Framework for Improving Internet of Things 

Performance" 

 نغُخ اإلششاف:   

 عبيؼخ انًُٕفٛخ –ٔػهٕو انؾبعجبد كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ ثقغى ُْذعخ يغبػذ أعزبر    َشيٍٛ ػجذ انْٕبة عغٍ انجُٓغبٖٔ/ 8د -1  

 عبيؼخ انًُٕفٛخ –يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ           ػض انذٍٚ ثذٖٔ عبد انشة ؽًذاٌد/ -7   

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8رغغٛم انًُٓذعخ انًزكٕسح ػهٗ ٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ

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

    -: يٕضٕػبد ػبيخ:خبيغب
انًغغهخ  – / إعالو انشؾبد ػًبسح ػطٛخػهٗ انطبنجخ  انشئٛغٙانًششف  - َجٛم ػجذ انٕاؽذ إعًبػٛمثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انغٛذ أ.د/  -17

 رؾذ ػُٕاٌ: نذسعخ انذكزٕساِ ثبنقغى ٔرنك نزشكٛم نغُخ االيزؾبٌ انشبيم

" نموذج تعلم عميق مدرك للحروف لتحليل المشاعر فى معالجة النصوص العربية  "            

  "Character-Aware Deep Learning Model for Arabic Sentiment Analysis 
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 كالتالي:الشامل ن وأقتراح تشكيل لجنة االمتحا

 االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخأعزبر يزفشؽ  ثقغى ُْذعخ                              طّ انغٛذ طّ      أ.د/  -1

 عبيؼخ انًُٛب –ثكهٛخ انُٓذعخ  عزبرأ                      أششف ػجذ انًُؼى خهفأ.د/  -7

 أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد                    أًٍٚ انغٛذ أؽًذ انغٛذ ػًٛشِأ.د/  -3
  انؾبعجبد ٔػهٕو ُْذعخأعزبر ثقغى          د/عًبل يؾشٔط ػهٗ ػطّٛ    8ا -4

 أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد         أ.د/ َجٛم ػجذ انٕاؽذ إعًبػٛم     -5

 لجنة اإلشراف

  أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد         أ.د/ َجٛم ػجذ انٕاؽذ إعًبػٛم     -1

 ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد(  يذسط)  أعزبر يزفشؽ                        يشفذ يؾًٕد يٕعٗد/  -2

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 -على النحو التالى : االمتحان الشامليوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة 
 

 االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخأعزبر يزفشؽ  ثقغى ُْذعخ                              طّ انغٛذ طّ      أ.د/  -1

 عبيؼخ انًُٛب –ثكهٛخ انُٓذعخ  عزبرأ                      أششف ػجذ انًُؼى خهفأ.د/  -7

 أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد                    أًٍٚ انغٛذ أؽًذ انغٛذ ػًٛشِأ.د/  -3
  انؾبعجبد ٔػهٕو ُْذعخأعزبر ثقغى          د/عًبل يؾشٔط ػهٗ ػطّٛ    8ا -4

 أ.د/ َجٛم ػجذ انٕاؽذ إعًبػٛم             أعزبر يزفشؽ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد -5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 – الحسينى إبراهيم الحسينى/ ػهٗ انطبنت  انشئٛغٙانًششف  - أًٍٚ انغٛذ أؽًذ انغٛذ ػًٛشِثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انغٛذ أ.د/  -13

 رؾذ ػُٕاٌ: نذسعخ انذكزٕساِ ثبنقغى ٔرنك نزشكٛم نغُخ االيزؾبٌ انشبيم انًغغم

 " رقُٛبد رؾهٛم انجٛبَبد انضخًخ ألَظًخ انشػبٚخ انظؾٛخ  "

"Big Data Analysis Techniques for Healthcare System" 

 كالتالي:الشامل وأقتراح تشكيل لجنة االمتحان 

 أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد             عميره السيد أحمد السيد أيمند/ 1ا -0

 أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد    د/عًبل يؾشٔط ػهٗ ػطّٛ           8ا -2

 أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد                   حسن / نرمين عبد الوهاب1د -3

 انظُبػٛخ ٔانزؾكىاالنكزشَٔٛبد أعزبر ثقغى ُْذعخ                   ؽًذ٘ أؽًذ ػٕع   د/ 8ا -4

 عبيؼخ طُطب –د/ ايبَٗ يؾًذ عشؽبٌ                  أعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ 8ا -5

 لجنة اإلشراف

 أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد       عميره السيد أحمد السيد أيمند/ 1ا -0

 يذسط ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد د/  مروة أحمد شومان                    -2

 ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد يذسط                د/  هناء ابو العنين تركى -3
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 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 
 -على النحو التالى : االمتحان الشامليوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة 

 أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد             عميره السيد أحمد السيد أيمند/ 1ا  -0

 أعزبر ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد    د/عًبل يؾشٔط ػهٗ ػطّٛ           8ا -2

 أعزبر يغبػذ ثقغى ُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد                  حسن/ نرمين عبد الوهاب 1د -3

 انظُبػٛخ ٔانزؾكىاالنكزشَٔٛبد أعزبر ثقغى ُْذعخ                   ؽًذ٘ أؽًذ ػٕع   د/ 8ا -4

 عبيؼخ طُطب –د/ ايبَٗ يؾًذ عشؽبٌ                  أعزبر ثكهٛخ انُٓذعخ 8ا -5

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

يٍ قغى  ثشأٌ َقهّ –أعزبر يغبػذ ثبنقغى  –ذ انًؾالٔ٘ ؾًٛػجذ انثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انغٛذ انذكزٕس / أؽًذ يظطفٗ   -14

ْٕٔ  ّفٙ طًٛى رخظظ عبيؼخ انًُٕفٛخ ؽٛش أٌ انكهٛخ –عبيؼخ انًُٕفٛخ إنٗ كهٛخ  انزكبء االططُبػٗ  -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخُْذعخ ٔػهٕو انؾبعجبد 

 8انزكبء االططُبػٗ
 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ طهت انُقم ثذٌٔ انذسعخ انًبنٛخٕٚطٗ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

أعبصح ٔرنك نشػبٚخ  ٓبثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ يُؾ –يذسط ثبنقغى  –ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انغٛذ انذكزٕس / عؾش سعت انقضاص  -15

 8طفهٓب

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8يُؾٓب أعبصح ٔرنك نشػبٚخ طفهٓبٕٚطٗ يغهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فبسطؽبيذ ػجذ انًؼطٗ سشب سئٛظ انغبيؼخ ثشأٌ فشاس إَٓبء خذيخ انغٛذح انذكزٕسح / ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/  -16

 8و ربسٚخ اَقطبػٓب ػٍ انؼًم ثبنكهٛخ ٔإنضايٓب ٔضبيزٓب ثُفقبد انجؼضخ1/17/7816انًذسط ثبنقغى اػزجبسا يٍ 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 أحيط المجلس علما
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

َبدٚخ سفغ اعى انغٛذ األعزبر انذكزٕس/  ثشأٌ ثبنقغى يذسط – يؾًذ ثذٖٔ يؾًذ ثذٖٔثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انغٛذ انذكزٕس /  -12

ٔانًغغم نذسعخ انًبعغزٛش ثبنقغى   إبراهيم روبى سيد برميلثًؼٓذ انجؾٕس االنكزشَٔٛخ يٍ ػهٗ انطبنت /  أعزبر – ؽبيذ يؾًٕد  ؽًذ

 أعزبر ُْذعخ انؾبعجبد ثًؼٓذ انجؾٕس االنكزشَٔٛخ  -ٔرنك نٕفبح عٛبدرٓب ٔإضبفخ انغٛذ األعزبر انذكزٕس / يؾًذ َٕس انغٛذ أؽًذ 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
ٔرنك نٕفبح  ثًؼٓذ انجؾٕس االنكزشَٔٛخ أعزبر – يؾًٕد  ؽًذَبدٚخ ؽبيذ انغٛذ األعزبر انذكزٕس/ سفغ اعى ثبنًٕافقخ ػهٗ  ٕٚطٗ يغهظ انقغى

انٗ نغُخ االششاف  أعزبر ُْذعخ انؾبعجبد ثًؼٓذ انجؾٕس االنكزشَٔٛخ -انغٛذ األعزبر انذكزٕس / يؾًذ َٕس انغٛذ أؽًذ إضبفخ ٔ عٛبدرٓب

 8نهًُٓذط انًزكٕس
=========================================================================== 

 يب ٚغزغذ يٍ أػًبلخبيغب :

ٔرغٛش انهٕائؼ انذاخهٛخ نهكهٛبد  ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ األعزبر انذكزٕس / سئٛظ انغبيؼخ ثشأٌ رطجٛق انزؼهٛى انٓغٍٛ  -10

 8ثًب ٚغًؼ ثزنك

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 -لكلية:اخلية لالبنود التالية إلى الالئحة الد بإضافةيوصى مجلس القسم 

 نظام الدراسةأوال:
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رذسٚظ يقشس أٔ أكضش ثًُظ ٚقشس شساد انذساعٛخ أٌ قٚغٕص نًغهظ انكهٛخ ثؼذ أخز سأٖ يغهظ انقغى انًخزض ٔؽغت طجٛؼخ انً 

أخشٖ ٔػهٗ أٌ   % ثُظبو انزؼهٛى ػُذ ثؼذ أٔ ثأ٘ َغجخ38% ٔعٓب نٕعخ ٔثُغجخ28ثؾٛش ركٌٕ انذساعخ ثُغجخ انٓغٍٛ انزؼهٛى 

  8ٚزى ػشع رنك ػهٗ يغهظ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة 

 نظام االمتحاناتثانيا: 
االيزؾبٌ انكزشَٔٛب فٗ يقشس  ٚغٕص نًغهظ انكهٛخ ثؼذ أخز سأٖ يغهظ انقغى انًخزض ٔؽغت طجٛؼخ انًقشساد انذساعٛخ أٌ ٚقشس ػقذ    

أٔ أكضش كًب ٚغٕص ػقذ االيزؾبٌ فٙ كم انًقشس أٔ عضء يُّ ثًب ٚغًؼ ثزظؾٛؾّ انكزشَٔٛب ٔػهٗ أٌ ٚزى ػشع رنك ػهٗ يغهظ شئٌٕ 

 8انزؼهٛى ٔانطالة 

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

يُؾخ أعبصح ٔرنك نغفشِ انٗ  ثشأٌ ثبنقغىيغبػذ  يذسط – أؽًذ عبيٙ ػجذ انؼضٚض يشعٗ/  انًُٓذطثخظٕص انطهت انًقذو يٍ  -02

 8انؾضشٚخ يبَشغزشعبيؼخ  –انًًهكخ انًزؾذح 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 8ثبنًٕافقخ ػهٗ األعبصح نهًُٓذط انًزكٕس ٕٚطٗ يغهظ انقغى

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

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

     التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

      

 انقغى يغهظ سئٛظ                                                                   انًغهــــــظ                    أيــٍٛ    

 

                                             عًبل يؾشٔط ػطٛخ /د .أ                                                                            أؽًذ يظطفٗ انًؾالٔ٘د/
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