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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3765كزشَٔٛخ، يُٕف إلعخ اذكهٛخ ان3625763/840ُٓفبكظ:3625763/840د:

 2/7/2102الكلٌة حاصلة على اإلعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم اإلعتماد فً 

 (7) سلى انؼبدٚخ ثجهغزّ انمغى يجهظ اجزًبع يذضش 

ُؼمذح ًُ  و08/08/0778 انًٕافك االدذ ٕٚو ٔان

 انغـــبػخ رًـــبو فٙ( 7) سلى انؼبدٚخ ثجهغزّ انمغى يجهظ اجزًغو 08/08/7870 انًٕافك االدذ ٚــــٕو فٙ إَّ     

ٔدضٕس انغبدح  جًبل يذشٔط ػطٛخ /انذكزـــٕس األعزـبر انغٛذ انًجهظ سئٛظانجهغخ  ٔرــٕنٗ انثبَٛخ ػشش ظٓشا

 األػضبء اٜرٙ أعًبؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 0 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚأ.د/  أعزبر 

 7 َجٛم ػجذ انٕادذ إعًبػٛمأ.د /  أعزبر يزفشؽ

 3 يذًذ ػجذِ يذًذ ثشثبس             د/   أعزبر يغبػذ  

 4 د/ َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغٍ  أعزبر يغبػذ  

 5 يذًذ أدًذ ػجذ انذًٛذ انششٛذ٘د/  أعزبر يغبػذ  

 6 اٚٓبة ػضٚض خهٛمد/   ) يذسط( يزفشؽأعزبر   

 2 أدًذ يظطفٗ شذبرخد/  يذسط  

 0                  يٓب عؼذ انذٍٚ طهجخد/  يذسط

 -كال يٍ:ٔثبنًشبسكخ ػٍ ثؼذ                                   

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 0 أ.د/ ػجذ انذًٛذ يذًذ سجت إثشاْٛى أعزبر يزفشؽ

 7 َٕال أدًذ انفٛشبٖٔأ.د/  أعزبر يزفشؽ

 / يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ 8د -7   طالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغٗد/   -0 -ٔلذ أػززس ػٍ انذضٕس كال يٍ:

 ػجذ هللا يظطفٗ َجٛم د./  -7  / يشفذ يذًٕد يٕعٗ 8د- ػٍ انذضٕس رغٛتٔلذ  0

 ح/ َجالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌ   انغٛذ انجهغخ عكشربسٚخٔرٕنٗ 

 ٔانغالو انظالح ػهّٛانُجٙ  ػهٙ ٔانظالح (انشدٛى انشدًٍ هللا ثغى)ثزكش االجزًبع انًجهظ سئٛظ /انذكزٕس ألعزبرا انغٛذ ثذأثى     

ٔلذو انزُٓئخ نهجًٛغ ثًُبعجخ ثذء انؼبو انذساعٗ انجذٚذ  دانذبعجب ٔػهٕو ُْذعخ لغى يجهظ أػضبء انذضٕس ثبنغبدح عٛبدرّ ٔسدت

 -: اٜرٙ يزضًُب   األػًبلل جذٔ ثطشح عٛبدرّ لبو ثى و 7870/7877
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 -:المصادقاتاوال 

ُؼمذ انغبثك انمغى يجهظ يذضشٗ ػه انزظذٚك ًُ و 07/6/7870 انًٕافك األدذ ٕٚو ٔان
========================================================================== 

   -دساعبد ػهٛب :
الحسٌنى إبراهٌم يُخ دسجخ انذكزٕساِ نهًُٓذط /  ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ -0

ػُٕاٌ  –ثُبء ػهٗ انزمبسٚش انفشدٚخ ٔانزمشٚش انجًبػٙ  نشعبنخ انذكزٕساِ انًمذيخ يُّ  -ًغبػذ ثبنمغى انًذسط ان – الحسٌنى

 - انشعبنخ ْٕ :

 " رمُٛبد رذهٛم انجٛبَبد انضخًخ ألَظًخ انشػبٚخ انظذٛخ  "

 ""Big Data Analysis Techniques for Healthcare System 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

دسجخ  -ًغبػذ ثبنمغى انًذسط ان – الحسٌنى إبراهٌم الحسٌنىًٕافمخ ػهٗ انزٕطٛخ ثًُخ انًُٓذط/ ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبن

   8فٙ انؼهٕو انُٓذعٛخ رخظض ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد انذكزٕساِ

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

  -نهطالة انًغجهٍٛ نذسجخ انًبجغزٛش: خثخظٕص انزمبسٚش انغُٕٚ -7

 شًٛبء ثذس يذًذ ػجذ انؼبطٗ              -0

 أٚخ هللا جًبل اثشاْٛى  -7

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 8ػهٗ يب جبء ثبنزمبسٚش ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
بشأن الطالب الذٌن انتهت المدة القانونٌة لقٌدهم لدرجة الماجستٌر  –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -2

 -وطلب السادة المشرفٌن بالمد لهم وهم :01/9/2120فى 

 م
 مالحظات دورة القٌد االسم

  م2102أكتوبر  فبدٖ أدًذ اثشاْٛى طبْش   0

 م2102أكتوبر  هللا جًبل اثشاْٛىأٚخ  2
 

 انــــــــمـــــــــــــــشاس:-

 8ًٕافمخ ػهٗ انزٕطٛخ ثبنًذٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبن

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بشأن الغاء قٌد الطالب الذٌن انتهت المدة القانونٌة لقٌدهم فى  –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -7

 -ولم ٌتقدموا بتسجٌل نقطة بحث وهم : 01/9/2120

 م
 مالحظات دورة القٌد االسم

  م2107أكتوبر  أدًذ ػجذ انشاصق عؼٕدٖ 0
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 م2102أكتوبر  ػجذ انجشدغٍٛ يجذٖ يذًٕد  2
 

 انــــــــمـــــــــــــــشاس:-

 8لٛذ انطالة انًزكٕسٍٚ ثإنغبءًٕافمخ ػهٗ انزٕطٛخ ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبن

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
انًغجم  نذسجخ انذكزٕساِ ثبنمغى ٔانشعبنخ   –أحمد محمد السٌد الشامًنهًُٓذط/ /   الشامل االمتحانعن  الجماعًالتقرٌر بخصوص  -8

 رذذ ػُٕاٌ:

 "تحسٌن إدارة الموارد بمراكز بٌانات الحوسبة السحابٌة باستخدام الشبكات المعرفة بالبرمجٌات "

Enhancing Resources Management of Cloud Computing Datacenters Using Software Defined Networking  

 -انًششفٌٕ : 

 أعزبر يزفشؽ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد د/ نوال أحمد الفٌشاوى                  1ا -0

 أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد          د/جًبل يذشٔط ػهٗ ػط8ّٛا -2

 أحمد على                       مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د/  مختار -3

  -االيزذبٌ انشبيم :نجُخ 

 جامعة حلوان -كلٌة الهندسة –والنظم أعزبر ثمغى ُْذعخ انذبعجبد د/ سامح عبد الرحمن أحمد محمد       1ا -0

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد             أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشح/ أ.د -2

 أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد د/جًبل يذشٔط ػهٗ ػطّٛ          8ا -0

 االنكزشَٔٛبد ٔاالرظبالد انكٓشثٛخأعزبر ثمغى ُْذعخ           د/ عؼٛذ يذًذ ػجذ انؼبطٗ   8ا -2

 أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد/ طالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغٗ       8د  -2

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 .جبء ثبنزمشٚش انشبيم ٔانًٕافمخ ػهٗ يب ٌٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبػزًبد االيزذب

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

 

 –ماجستٌر تمهٌدي / وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن استمارات القٌد )الوارد من السٌد األستاذ الدكتورالخطاب  ثخظٕص -02
 م  2120/2122م للعام الجامعً  2120دكتوراه ( دورة أكتوبر تمهٌدي 

 (   هبه أحمد عطٌة حمادةوأخرهم م/  - احمد فتحً السٌد ابراهٌمتمهٌدي ماجستٌر )أولهم م/  

 (نسمة عبد المولى عبد المحسن محمد عبد الغنىوأخرهم م/  - أحمد صبري عبد الخالق شلبىتمهٌدي دكتوراه )أولهم م/ 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 8م 2120دورة أكتوبر  ( رًٓٛذ٘ دكزٕساِ  -) رًٓٛذ٘ يبجغزٛش انمٛذ  دٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ اػزًبد اعزًبسا    

انغٛذ انذكزٕس ثشأٌ اَزذاة  ششلٛخ –ثجهجٛظ اإلنكزشَٔٛخ انًؼٓذ انؼبنٙ نهُٓذعخ ػًٛذ  انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ االعزبر انذكزٕس /ثخظٕص  -00

 األٔلأعجٕػٛب خالل انفظم انذساعٙ  ٔادذ ثٕالغ ٕٚوششلٛخ  –ثجهجٛظ اإلنكزشَٔٛخ انؼبنٙ نهُٓذعخ ثبنًؼٓذ  -ثبنمغى  يذسط –  ػهٗ يخزبس أدًذ/ 

 8و7870/7877نهؼبو انجبيؼٙ 
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 1على انتداب سٌادتهٌوصى مجلس القسم بالموافقة 

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

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

     التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 انمغى يجهظ سئٛظ                                                                   انًجهــــــظ                    أيــٍٛ    

 

   جًبل يذشٔط ػطٛخ /د .أ                                                                             أدًذ يظطفٗ شذبرخ  د/


