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املرفقات :

يحضش اجرًاع يجهظ انقغى تجهغرّ انؼادٚح سقى ()7
ٔان ًُُؼقذج ٕٚو انصالشاء انًٕافق 7856/58 /55و
إَّ فٗ ٚــــٕو انصالشاء انًٕافق 7856/ 58/55اجرًغ يجهظ انقغى تجهغرّ انؼادٚح سقى ( )7فٗ ذًـــاو انغـــاػح
انحادٚح ػؾشج صثاحا ٔذــٕنٗ سئٛظ ا نًجهظ انغٛذ األعرـار انذكرـــٕس/أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشِ ٔكال يٍ انغادج
و

االعـــــــــــــــى

انٕظٛفح
أعرار

1

أ.د /جًال يحشٔط ػطٛح

7

أ.دَ /ثٛم ػثذ انٕاحذ إعًاػٛم

أعرار يرفشؽ

3

أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛؾأ٘

أعرار يرفشؽ

4

د /أحًذ يصطفٗ انًحالٔ٘
دَ /شي ٍٛػثذ انْٕاب حغٍ

أعرار يغاػذ

6

د /صٚاد يحًذ انصغٛش طّ

يذسط

7

د /يحًذ ػثذ انحًٛذ انشؽٛذٖ

يذسط

5

أعرار يغاػذ

• عكشذاسٚح انجهغح انغٛذج /يٛشفد حغٍ حًضِ
ٔ قذ اػرزس ػٍ انحضٕس-:
 -7د /يحًذ ػثذِ يحًذ تشتاس
 -5أ.د /حًذ٘ يحًذ قالػ
 -4د /عَٕٛا ػهٗ ػثذ انحًٛذ حؾٛؼ
 -3د /أحًذ انؾحاخ ؽٕياٌ
 -5د /ػض انذ ٍٚتذٖٔ جاد انشب
ٔ تذأ انغٛذ األعرار انذكرٕس /سئٛظ انًجهظ االجرًاع تزكش(تغى هللا انشحًٍ انشحٛى)ٔانصالج ػهٙ
انُثٗ ػه ّٛانصالج ٔانغالو ٔسحة عٛادذّ تانغادج انحضٕس أػضاء يجهظ قغى ُْذعح ٔػهٕو
انحاعثاخ8
شى قاو عٛادذّ تطشح جذٔل األػًال يرضًُا اٜذ:-ٙ
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انًصادقاخ -:
انرصذٚق ػهٗ يحضش يجهظ انقغى انغاتق ٔان ًُُؼقذ ٕٚو األحذ انًٕافق  7856/ 6/55و

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

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

انؼالقاخ انصقافٛح -:
 -5تخصٕؿ انطهة انًقذو يٍ انغٛذ د /أعايّ ػثذ انؼظٛى انؾقُقٛشٖ -يذسط تقغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح
تؾأٌ ذغجٛم أتحاز.

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ ذغجٛم األتحاز فٗ يجال ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ يغ انؼهى تأٌ ػُأ ٍٚاألتحاز تانهغح االَجهٛضٚح
يطاتقح نؼُأ ٍٚاألتحاز تانهغح انؼشتٛح.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -7تخصٕؿ انطهة انًقذو يٍ د/ػثٛش ػثذ انؼضٚض ػؾشِ – يذسط تانقغى تؾأٌ انًٕافقح ػهٗ انرقذو نجائضج انُؾش انؼهًٗ فٗ انًجالخ
انؼانًٛح انراتؼّ نـ.Natureٔ Science

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ انرقذو نهجائضج.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -3تخصٕؿ انطهة انًقذو يٍ د/ػثٛش ػثذ انؼضٚض ػؾشِ – يذسط تانقغى تؾأٌ انًٕافقح ػهٗ ذغجٛم أتحاشٓا انًُؾٕسج خالل انؼايٍٛ
انغاتق.ٍٛ

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ ذغجٛم األتحاز يغ انؼهى تأٌ ػُأ ٍٚاألتحاز تانهغح االَجهٛضٚح يطاتقح نؼُأ ٍٚاألتحاز تانهغح انؼشتٛح.

دساعاخ ػهٛا -:
 -4بخصوص التقرير الجماعي عن االمتحان الشامل للمهندس  /يوسف محمد منير البرعى  -عنوان الرسالة :
"إطار عمل جديد لتحسين معالجة البيانات الضخمة لخدمات الرعاية الصحية "
""A Novel Framework to Enhance Bigdata Processing for Healthcare Services
انًؾشف-:ٍٛ
ػًٛذ كهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح
 -5أ.د /أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشِ
أعرار تقغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ  -تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح
 -7أ.د /جًال يحشٔط ػطّٛ
أعرار يغاػذ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ  -تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح
 -3د /أحًذ يصطفٗ انًحالٖٔ
لجنة االختبار:
أعرار يرفشؽ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ  -تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح ( يٍ داخم انقغى)
 -5أ.دَٕ /ال أحًذ انفٛؾأٖ
أعرار تكهٛح انُٓذعح– جايؼح ػ ٍٛؽًظ ( خاسجٗ )
 -7أ.د /أ ًٍٚيحًذ تٓاء انذٍٚ
ػًٛذ كهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح (ػٍ نجُح اإلؽشاف )
 -3أ.د/أ ًٍٚانغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشج
أعرار تقغى ُْذعح االنكرشَٔٛاخ انصُاػٛح ٔانرحكى تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح  -جايؼح انًُٕفٛح (يٍ خاسض انقغى )
 -4أ.د /يحًذ حًذٖ انغٛذ
أعرار يرفشؽ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ  -تكهٛح انُٓذعح اإلنكرشَٔٛح -جايؼح انًُٕفٛح (يٍ داخم انقغى )
 -5أ.د /حًذٖ يحًذ قالػ

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انقغى تاػرًاد االيرحاٌ انؾايم ٔانًٕافقح ػهٗ يا جاء تانرقشٚش.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكيل الكلية للدراسات العيا والبحوث – بشأن الطالب االتى أسمائهم الذين انتهت المدة القانونية لقيدهم لدرجة
الماجستير فى 2109/9/01وهم -:
مالحظات
دورة القيد
االسم
م
أكتوبر 2105م
 0عمرو محمد صالح السقا
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0
4
5
6
7
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نهى فاروق حسن أيوب
عمرو محمد فتحى البغدادى
أسماء يحى محمد الشلتاوى
حنان حاتم محمد يوسف
نهال جمال أحمد الشاذلى
ياسمين سعيد محروس الشيخ

أكتوبر 2104م
أكتوبر 2105م
أكتوبر 2105م
أكتوبر 2105م
أكتوبر 2105م
أكتوبر 2105م

املرفقات :

تم عمل إيقاف للعام الجامعى 2102/2107
تم عمل إيقاف للعام الجامعى 2106/2105م

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح إنغاء قٛذ ْؤالء انطالب.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -6بخصوص الخطاب الوارد من أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إلغاء تسجيل الطالب  /عبد هللا حسن حسن حسن –
المسجل لدرجة الدكتوراه تحت إشراف -:
أستاذ متفرغ بالقسم الهندسى – مركز البحوث النووية – هيئة الطاقة الذرية
 -0أ.د /سيد محمد العربى
أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات
 -2أ.د /أسامه صالح فرج هللا

حٛس أٌ انًذج انقإََٛح نهطانة اَرٓد فٗ ٔ 7850/6/38انطانة خاسض يذذّ انقإََٛح  ٔ ،أَّ نى ٚشد يٍ انقغى أٖ ذقشٚش ٚفٛذ تحانح
انطانة انًزكٕس.

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
يوصى مجلس القسم بالموافقة على إلغاء التسجيل.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -2تخصٕؿ انرقاسٚش انغُٕٚح نهغادج انًؾشف ٍٛنهطالب انًغجه ٍٛنذسجح انًاجغرٛش-:
ٔ -4الء ػهٗ يحًذ خهٛم
 -5أحًذ صالح يحًذ انقٕصٗ
 -5أياَٗ إتشاْٛى انُقٛة
 -7أؽشف يحًذ يغؼٕد يحًذ
ُْ -6اء إتشاْٛى إتشاْٛى انذٚة
 -3يصطفٗ عايٗ ػثذ انًجٛذ ػرهى

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ يا جاء تانرقاسٚش.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -0تخصٕؿ انرقاسٚش انغُٕٚح نهغادج انًؾشف ٍٛنهطالب انًغجه ٍٛنذسجح انًاجغرٛش تؾأٌ انرٕصٛح تاإلنغاء نٓى -:
 -7أ ًٍٚػثذ انفراح ْالل جثّ
ٚ -5اعش طهؼد أحًذ خهٛفح

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ إنغاء انرغجٛم نهطالب انًزكٕس.ٍٚ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -9بخصوص التقارير السنوية للسادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة الماجستير بشأن التوصية بالمد وهم :
 -55فادى أحمد إبراهيم طاهر
 -5يشفد عؼٛذ حايذ ػشفّ
ٔ -57ائم أحًذ ػضخ يحًذ ػُاٚد
 -7أيٛشِ سفؼد يحًذ انغٛذ انصثٗ
 -53ياسين منير ياسين
 -3يشفد يحًذ يذحد يحًذ انٕٓاسٖ
 -54يصطفٗ يحًذ صالح يحًذ ص ٍٚانذٍٚ
 -4ػال حافع ػثذ انجٕاد َٕٚظ
 -5إًٚاٌ أحًذ يحًٕد دَٛا
 -6ؽًٛاء تذس يحًذ ػثذ انؼاطٗ
 -2ؽًٛاء يحًذ يحًٕد أتٕ خضشج

 -0دػاء حايذ انؼضٚض أتٕ حغٍٛ
 -6آٚح هللا جًال إتشاْٛى
 -58أعًاء ػضخ ػثذ هللا انغٛذ ؽكش

 -55ناصر سليمان عبد الخالق سليمان
 -56عًٛش عًٛش ػهٗ انؼًشٚطٗ

 -52إتشاْٛى سٔتٗ عٛذ تشيٛم
 -50يحًذ فرحٗ أتٕ انؼال ػهٗ
 -19ػهٗ يحًذ ػثذ انؾٓٛذ ػهٗ

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ انًذ نهطالب انًزكٕس.ٍٚ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -58تخصٕؿ انخطاب انٕاسد يٍ أ.دٔ /كٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕز تؾأٌ انًٕافقح ػهٗ انًذ نهطانة/أ ًٍٚيحًذ يٕعٗ حًذاٌ –
حٛس أٌ انًذج انقإََٛح قذ اَرٓد فٗ ٔ 7856/6/38نى ٚحصم ػهٗ دسجح انًاجغرٛش.

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ انًذ نهطانة انًزكٕس.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -55تخصٕؿ انرقاسٚش انغُٕٚح نهغادج انًؾشف ٍٛنهطالب انًغجه ٍٛنذسجح انذكرٕساِ-:
 -5أياَٗ ػثذ انحًٛذ قُذٚم
 -5فشض يحًٕد ػفٛفٗ ٚحٗ
 -6أياَٗ عًٛش صاتش حغٍ
 -7تغاو ٔصفٗ خًٛظ يحًذ
 -2دانٛا يحًذ يحًذ ػطا هللا
 -3انحغ ُٗٛإتشاْٛى انحغُٗٛ
 -4ؽًٛاء يحًذ ْاَٗ قُذٚم

انــــــــقـــــــــــــــشاس-:
ٕٚصٗ يجهظ انقغى تانًٕافقح ػهٗ يا جاء تانرقاسٚش.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتهى االجتماع حيث كانت الساعة الواحدة بعد الظهر

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحـية واالحترام
أيــ ٍٛانًجهــــــظ

د/أحًذ يصطفٗ انًحالٖٔ
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سئٛظ يجهظ انقغى

أ .د /أ ًٍٚانغٛذ احًذ انغٛذ ػًٛشِ
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