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 2/7/2106الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 (5) سلى انؼبدٚخ ثجهغزّ انمغى يجهظ اجزًبع يذضش

ُؼمذح ًُ  و08/0/0778 انًٕافك األدذ ٕٚو ٔان

 

انؼبششح  انغـــبػخ رًـــبو فٙ( 5) سلى انؼبدٚخ ثجهغزّ انمغى يجهظ اجزًغو 08/0/7870 انًٕافك األدذ ٚــــٕو فٙ إَّ

ٔدضٕس انغبدح األػضبء  جًبل يذشٔط ػطٛخ /انذكزـــٕس األعزـبر انغٛذ انًجهظ سئٛظانجهغخ  ٔرــٕنٗ طجبدب  ٔانُظف 

 اٜرٙ أعًبؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 0 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚأ.د/  أعزبر 

 7 أ.د/ َجٛم ػجذ انٕادذ إعًبػٛم أعزبر يزفشؽ

 3 د/ سيضبٌ يذًذ جبد انذك يذسط

 4 د/ ػجٛش ػجذ انؼضٚض ػششح يذسط

 -كال يٍ:ػٍ ثؼذ  ٔثبنًشبسكخ

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

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

 7                أ.د / َٕال أدًذ انفٛشبٖٔ أعزبر يزفشؽ

 3 يذًذ ثشثبسد/ يذًذ ػجذِ  أعزبر يغبػذ  

 4 انًذالٔ٘أدًذ يظطفٗ د/   أعزبر يغبػذ  

 5 د/ َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغٍ  أعزبر يغبػذ  

 6 د/ طالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغٗ  أعزبر يغبػذ  

 2 انششٛذ٘أدًذ ػجذ انذًٛذ د/ يذًذ  أعزبر يغبػذ  

 0 د/ يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ يذسط

 6 د/ يشٔح أدًذ انشذبد شٕيبٌ يذسط

 08 د/ ُْبء أثٕ انؼٍُٛٛ رشكٙ يذسط

 ح/ َجالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌ   انغٛذ انجهغخ عكشربسٚخٔرٕنٗ     
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  فٙ انجذاٚخ ٚزمذو انغٛذ أ.د/ سئٛظ يجهظ انمغى ٔانغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيهٍٛ ثبنمغى ثخبنض انؼضاء

 ٔداػٍٛ هللا ػض ٔجم أٌ ٚزغًذ انفمٛذ ثشدًزّ ٔخبنض انظجش ٔانغهٕاٌ ألعشرّ. صٔجٓبنٕفبح  يشِٔ ػجبط سدادنهذكزٕسح/ 
 

 األخٕحثزُٓئخ انغٛذ أ.د/ سئٛظ يجهظ انمغى ٔانغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيهٍٛ ثبنمغى  ٔكزنك ٚزمذو 

 د/ إٚٓبة ػضٚض خهٛم8األلجبط ثؼٛذ انًٛالد انًجٛذ ٔانغٛذ 

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

 -: اٜرٙ يزضًُب   األػًبلل جذٔ ثطشح عٛبدرّ لبو صىد انذبعجب ٔػهٕو ُْذعخ لغى يجهظ أػضبء انذضٕس ثبنغبدح عٛبدرّ ٔسدت

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

 -:المصادقاتاوال 

ُؼمذ انغبثك انمغى يجهظ يذضشٗ ػه انزظذٚك ًُ  و 03/07/7878 انًٕافكاألدذ  ٕٚو ٔان

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

 انزفٕٚضبد: صبَٛب 

بشأن الـموافقة على منحها أجازه للدراسة ما بعد  -مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من الدكتورة/ عبير عبد العزيز محمد عشرة  -0
 1تم قبولها في منحة تابعة لالتحاد األوربي في جامعة ماينوث ا( لدولة ايرلندا حيث إنهPostdoctoral Researchالدكتوراه ) 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس 

 1يوصى مجلس القسم بالموافقة بالتفويض

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

   -:انؼاللبد انضمبفٛخصبنضب :
 – يذًذ عؼٛذ يذًذ ػضاوثشأٌ يذ فزشح انذساعخ نهذاسط /  ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس -7

يذسط يغبػذ ثبنمغى ٔػضٕ اإلجبصح انذساعٛخ نهذظٕل ػهٗ انذكزٕساِ ثذٔنخ َْٕج كَٕج ػهٗ انًُخ انًمذيخ نهذٔنخ يٍ جبيؼخ 

ٔرنك  30/0/7870دزٗ  70/07/7878عٛزٗ ٔثذٌٔ َفمبد يٍ انجؼضبد ٔانز٘ ٚهزًظ فّٛ يذ اجبصرخ نًذح ػبو صبنش اػزجبس

 8العزكًبل دساعزّ  ثًشرت ٚظشف ثبنذاخم

 -:ـــــــمـــــــــــــــشاسانـ
بمرتب يصرف  30/0/7870دزٗ  70/07/7878 يوصى مجلس القسم بالموافقة على المد لمدة عام )عام ثالث( ابتداء من

 1من الداخل
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ثشأٌ يب اعفشد ػُّ اجزًبػبد انهجُخ انؼهٛب انًظشٚخ انؼشالٛخ  ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس -3

ٔانًزضًٍ ارفبق انجبَجبٌ ػهٗ رجبدل انخجشاد نألعبرزح  30/08/7878-70انًشزشكخ انزٙ ػمذد فٙ ثغذاد خالل انفزشح يٍ 

 8ٔانًظشٚخ ٔيٕافبرُب ثشد انكهٛخلٛخ اثبنجبيؼبد انؼش

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 :-يوصى مجلس القسم بالمقترحات التالية 

  1لتبادل الخبرات العلمية الزيارات العلمية بين البلدينتبادل 



Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering 

     Computer Science & Eng. Dept. 

 

 

 امعــة المـنوفـيةــج

 كليـــة الهـندســة اإللكـترونيــــة
 ُذعخ ٔػهٕو انذبعجبدــى ْــلغ

 : ملرفقاتا                        0100/  0/ 01التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..

 

  

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

 2/7/2106الكلية حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في 

 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه. 

  المنح الدراسية والتدريبيةتبادل 

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

 UNAMثشأٌ دساعخ يمزشح ارفبق انزؼبٌٔ ثٍٛ جبيؼخ  ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس -4

 8انًكغٛكٛخ ٔادذٖ انجبيؼبد انًُبظشح نٓب

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 :-يوصى مجلس القسم بالمقترحات التالية 

  1لتبادل الخبرات العلمية الزيارات العلمية بين البلدينتبادل 

 تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه. 

  المنح الدراسية والتدريبيةتبادل 

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

   -:دساعبد ػهٛب : ساثؼب
 –ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششفٌٕ ػهٗ سعبنخ انذكزٕساِ انخبطخ ثبنًُٓذط / أدًذ يذًذ ػجذ انؼظٛى غضٚخ  -5

  -ًُبلشخ ٔػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ:ٔانز٘ ٚفٛذ ثأٌ انشعبنخ لذ أػذد إػذادا  َٓبئٛب  ٔأطجذذ طبنذخ نهذكى ٔان -يذسط يغبػذ ثبنمغى 

 "استخراج المفاهيم من ملفات الوسائط المتعددة"

"Extracting Concepts from Multimedia Documents " 

 -أدذ انغبدح اٜرٗ أعًبؤْى : ٚمزشح انغبدح انًششفٌٕ أٌ ٚكٌٕ انًذكى انخبسجٗ -0

 انًُظٕسحجبيؼخ  -انُٓذعخ  ثكهٛخ -ٔانُظى انذبعجبد  ثمغى ُْذعخأعزبر ْشبو ػشفبد ػهٗ خهٛفخ                     أ.د/ -0

 دهٕاٌجبيؼخ  -انُٓذعخ  لغى ُْذعخ االرظبالد ٔاالنكزشَٔٛبد ٔانذبعجبد ثكهٛخ –يزفشؽ أعزبر                    انغٛذ يظطفٗ عؼذ        أ.د/ -7

 ػٍٛ شًظجبيؼخ  -انُٓذعخ  ثكهٛخ -ٔانُظى انذبعجبد  ثمغى ُْذعخأعزبر  أًٍٚ يذًذ دغٍ ْٔجخ                      أ.د/ -3

 -اٌ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٗ : 

 جبيؼخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                    أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِأ.د/  -0

 جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد يغبػذ أعزبر                          أدًذ يظطفٗ انًذالٔ٘  /8د -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ  -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                           /َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغ8ٍد -3

 -: نجُخ اإلششاف ػٍ

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد يزفشؽ أعزبر                          َٕال ادًذ انفٛشبٖٔأ.د/  -0

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -انذبعجبد أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو                   جًبل يذشٔط ػهٗ ػطٛخأ.د/  -7

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

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

 ) يذكى خبسجٗ(جبيؼخ انًُظٕسح -ثكهٛخ انُٓذعخ  -أعزبر ثمغى ُْذعخ انذبعجبد ٔانُظى  بو ػشفبد ػهٗ خهٛفخ             ْش  أ.د/ -0

 ) يذكى داخهٙ( جبيؼخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد         أًٍٚ انغٛذ أدًذ انغٛذ ػًٛشِأ.د/  -7

 ) ػٍ نجُخ اإلششاف( انًُٕفٛخجبيؼخ  -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر يزفشؽ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                    َٕال ادًذ انفٛشبٖٔ.د/ ا -3

 ) ػٍ نجُخ اإلششاف( جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد             جًبل يذشٔط ػهٗ ػطٛخأ.د/  -4
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ٔانز٘  –ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششفٌٕ ػهٗ سعبنخ انذكزٕساِ انخبطخ ثبنًُٓذعخ / أيبَٙ عًٛش طبثش دغٍ  -6

   -ٚفٛذ ثأٌ انشعبنخ لذ أػذد إػذادا  َٓبئٛب  ٔأطجذذ طبنذخ نهذكى ٔانًُبلشخ . ٔػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ : 

 ٖ  "" رذهٛم االػزًبدٚخ ٔرذغُٓب نُظبو انذًبٚخ نهًفبػم انُٕٔ

"Reliability Analysis and Improvement for the Nuclear Reactor Protection System 

 -ٚمزشح انغبدح انًششفٌٕ أٌ ٚكٌٕ انًذكى انخبسجٗ أدذ انغبدح اٜرٗ أعًبؤْى :

 ثبنمبْشح ثًؼٓذ ثذٕس االنكزشَٔٛبدأعزبر                       يذًذ َٕس انغٛذ أدًذ   أ.د/ -0

 ػٍٛ شًظجبيؼخ  -انُٓذعخ  ثكهٛخأعزبر                           دغٍ ٕٚعف أدًذ   أ.د/ -7

 انُٛمجبيؼخ  -انُٓذعخ  ثكهٛخأعزبر                  أدًذ دغٍ يذٍٚ              أ.د/ -3

 -اٌ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٗ : 

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                   جًبل يذشٔط ػهٗ ػطٛخأ.د/  -0

 جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                     /أدًذ يظطفٗ انًذالٔ٘  8د -7

 -: نجُخ اإلششاف ػٍ

 د/ محمد كمال شعت                      أستاذ بهيئة الطاقة الذرية1ا -0

 أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد        عميره السيد أحمد السيد أيمند/ 1ا -2

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

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

 ) يذكى خبسجٗ( أعزبر ثًؼٓذ ثذٕس االنكزشَٔٛبد ثبنمبْشحيذًذ َٕس انغٛذ أدًذ                     أ.د/ -0

   ) يذكى داخهٙ( جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                   جًبل يذشٔط ػهٗ ػطٛخأ.د/  -7

   (ػٍ نجُخ االششاف)  د/ محمد كمال شعت                      أستاذ بهيئة الطاقة الذرية1ا  -3       

   (ػٍ نجُخ االششاف) أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد        عميره السيد أحمد السيد أيمند/ 1ا-4     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
جمال الدين إبراهيم الدسوقي جمال الدين / ػهٗ انطبنت  انشئٛغٙانًششف  - َٕال أدًذ انفٛشبٖٔيٍ انغٛذ أ.د/  ثخظٕص انطهت انًمذو -2

 رذذ ػُٕاٌ:انشعبنخ نذسجخ انذكزٕساِ ثبنمغى ٔرنك نزشكٛم نجُخ االيزذبٌ انشبيم  انًغجم –يذسط يغبػذ ثبنمغى -  سليم

 الحيوية"ة التحتية ني"طرق علوم البيانات ألمن الب

"Data Science Methods for Critical Infrastructure Security " 

 وأقتراح تشكيل لجنة االمتحان كالتالي:
 ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد يزفشؽ أعزبر                    نوال أحمد الفيشاوىد/ 1ا -0

 انظُبػٛخ ٔانزذكىاالنكزشَٔٛبد ثمغى ُْذعخ يزفشؽ أعزبر محمد عبد العظيم البردينى                  د/ 1ا -7

 أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد د/جًبل يذشٔط ػهٗ ػطّٛ          8ا -3

 انذبعجبد َٔظى انزذكى كهٛخ انُٓذعخ جبيؼخ انًُظٕسحأعزبر ثمغى ُْذعخ / أميرة يسن محمد هيكل                د1ا -4

 أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                / يذًذ أدًذ انششٛذٖ 8د -5
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 لجنة اإلشراف
 ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد يزفشؽ أعزبر                   نوال أحمد الفيشاوىد/ 1ا -0

 يذسط ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد   أحمد مصطفى محمود شحاتة        د/   -2

  ٔػهٕو انذبعجبديذسط ثمغى ُْذعخ      د/  عز الدين بدوى جاد الرب حمدان -3

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 :تالىلوهى كا رشكٛم نجُخ االيزذبٌ انشبيميوصى مجلس القسم بالموافقة على     
 ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد يزفشؽ أعزبر                    نوال أحمد الفيشاوىد/ 1ا -0

 انظُبػٛخ ٔانزذكىاالنكزشَٔٛبد ثمغى ُْذعخ يزفشؽ أعزبر محمد عبد العظيم البردينى                  د/ 1ا -7

 أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد د/جًبل يذشٔط ػهٗ ػطّٛ          8ا -3

 انذبعجبد َٔظى انزذكى كهٛخ انُٓذعخ جبيؼخ انًُظٕسحأعزبر ثمغى ُْذعخ / أميرة يسن محمد هيكل                د1ا -4

 أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                / يذًذ أدًذ انششٛذ8ٖد -5

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

ٔانز٘ ٚفٛذ  –ٚبعٍٛ يُٛش ٚبعٍٛ انخبطخ ثبنًُٓذط /  انًبجغزٛشثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششفٌٕ ػهٗ سعبنخ  -0

   -ثأٌ انشعبنخ لذ أػذد إػذادا  َٓبئٛب  ٔأطجذذ طبنذخ نهذكى ٔانًُبلشخ . ٔػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ : 

 "الوكيل الذكى لنظام التحكم فى عمليات األقمار الصناعية أثناء التشغيل "

Intelligent agent for In-Flight Satellite Centrol System 

 -ٚمزشح انغبدح انًششفٌٕ أٌ ٚكٌٕ انًذكى انخبسجٗ أدذ انغبدح اٜرٗ أعًبؤْى :

 سئٛظ انٓٛئخ انمٕيٛخ نالعزشؼبس يٍ انجؼذ ٔػهٕو انفضبءيذًذ ثٕٛيٙ ػجذ انمبدس صْشاٌ             أ.د/ -0

 أعزبر يزفشؽ ثًؼٓذ ثذٕس االنكزشَٔٛبدأًٍٚ انذعٕلٙ إثشاْٛى انذعٕلٙ            أ.د/ -7

 ٍ انجؼذ ٔػهٕو انفضبءيانذبعجبد ٔسئٛظ شؼجخ اعزمجبل ٔرذهٛم انجٛبَبد ثبنٓٛئخ انمٕيٛخ نالعزشؼبس أعزبر      أششف خبنذ دهًٗ انغٛذ ػهٗ         أ.د/ -3

 -اٌ ٚكٌٕ انًذكى انذاخهٗ : 

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                   جًبل يذشٔط ػهٗ ػطٛخأ.د/  -0

 جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -/يذًذ ػجذِ يذًذ ثشثبس                      أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد 8د -7

 جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -/طالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغٗ                  أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد 8د -3

 -: نجُخ اإلششاف ػٍ

 انٓٛئخ انمٕيٛخ نالعزشؼبس ػٍ انجؼذ ٔػهٕو انفضبء -أعزبر يغبػذ ثشؼجخ ػهٕو انفضبء ٔانذساعبد االعزشارٛجٛخ   د/ وائل أحمد مرتضى منصور   1ا -0

 جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                /أدًذ يظطفٗ انًذالٔ٘  8د -2

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

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

 (خبسجٙ) يذكى  انجؼذ ٔػهٕو انفضبءسئٛظ انٓٛئخ انمٕيٛخ نالعزشؼبس يٍ  ًذ ثٕٛيٙ ػجذ انمبدس صْشاٌ      يذ   .د/ا -0

 ) يذكى داخهٙ( جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                جًبل يذشٔط ػهٗ ػطٛخأ.د/  -7
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 انٓٛئخ انمٕيٛخ نالعزشؼبس ػٍ انجؼذ ٔػهٕو انفضبء -أعزبر يغبػذ ثشؼجخ ػهٕو انفضبء ٔانذساعبد االعزشارٛجٛخ      / وائل أحمد مرتضى منصور   1د -3

 ) ػٍ نجُخ اإلششاف(                                                                                 

 ) ػٍ نجُخ اإلششاف( خجبيؼخ انًُٕفٛ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد                  /أدًذ يظطفٗ انًذالٔ٘  8د -4

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

 -نهطالة انًغجهٍٛ نذسجخ انًبجغزٛش: خثخظٕص انزمبسٚش انغُٕٚ -6
 ػجذ انُجٙ أدًذ أٚخ -7                       انشاصق يشعٗػًبد انذٍٚ ػجذ  أيم -0

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ يب جبء ثبنزمبسٚش.

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

بشأن التوصية بالمد   2121/2120الماجستير للعام الجامعى بخصوص التقارير السنوية للسادة المشرفين للطالب المسجلين لدرجة  -08
 وهم :

 أٚخ ػجذ انُجٙ أدًذ -7أيم ػًبد انذٍٚ ػجذ انشاصق يشعٗ                        -0

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 بنًذ نهطالة انًزكٕسٍٚ.يب جبء ثبنزمبسٚش ث ػهٗ  ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ

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

    -: يٕضٕػبد ػبيخ:خبيغب
 8نهزؼٍٛٛ فٙ دسجخ يذسط يغبػذ ثبنمغى  -يؼٛذ ثبنمغى  –ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انًُٓذط /  يظطفٗ عبيٗ ػجذ انًجٛذ ػزهى  -00

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

ثبنمغى دٛش أَّ كبٌ  يغبػذ فٗ دسجخ يذسط -يظطفٗ عبيٗ ػجذ انًجٛذ ػزهى /  انًُٓذطٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ رؼٍٛٛ 

 ثبنمغى.يؼٛذ فٗ يغهكّ ٔػًهّ  يُز رؼُّٛ ثٕظٛفخ  بيهزضي

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

 8نهزؼٍٛٛ فٙ دسجخ يذسط يغبػذ ثبنمغى  -يؼٛذ ثبنمغى  –ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ انًُٓذط /  أدًذ طالح انمٕطٗ  -07

 -:ـــــــــشاسانــــــــمــــــ

فٗ  بثبنمغى دٛش أَّ كبٌ يهزضي يغبػذ فٗ دسجخ يذسط -أدًذ طالح انمٕطٗ /  انًُٓذطٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ رؼٍٛٛ 

 ثبنمغى.يؼٛذ يغهكّ ٔػًهّ  يُز رؼُّٛ ثٕظٛفخ 

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

    -: يب ٚغزجذ يٍ أػًبل:عبدعب

ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ثشأٌ يشبسكخ أػضبء فٗ اثذبس يغزخشجخ يٍ سعبئم ػهًٛخ ْٔى يٍ   -03

 8غٛش انًششفٍٛ ػهٗ انشعبئم

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس
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 -ػهٗ انُذٕ انزبنٗ: نذساعخ انًٕضٕعثزشكٛم نجُخ  ٕٚطٗ يجهظ انمغى
                    نبيل عبد الواحد أسماعيلد/ 1ا -0

                   نوال أحمد الفيشاوىد/ 1ا -7

           يذًذ أدًذ انششٛذٖ/8د -3

 / عبير عبد العزيز عشرة1د -4

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

 

ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ االعزبر انذكزٕس/ ػًٛذ انكهٛخ ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ يشبسكخ انذكزٕس / أدًذ يظطفٗ انًذالٔ٘  -04

 اعزبر يغبػذ ثبنمغى فٙ يششٔع انًُظخ انٕطُٛخ االنكزشَٔٛخ نهظذخ انُفغٛخ –

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

اعزبر يغبػذ ثبنمغى فٙ يششٔع انًُظخ انٕطُٛخ  –ٕٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ يشبسكخ انذكزٕس / أدًذ يظطفٗ انًذالٔ٘ 

 8االنكزشَٔٛخ نهظذخ انُفغٛخ

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

أػبدح اػزًبد الئذخ انذساعبد انؼهٛب ثؼذ ػًم ثشأٌ  سئٛظ يجهظ انمغىثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ االعزبر انذكزٕس/   -05

  8و7878انُٓذعٙ ٔانظبدس فٙ انًؼزًذ يٍ انمطبع  نهذساعبد انؼهٛب يغ اإلطبس انًشجؼٙ انجذٚذك ززٕافانزؼذٚالد ثٓب ن

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

نهذساعبد انؼهٛب انًؼزًذ يٍ  انجذٚذاإلطبس انًشجؼٙ  ٔضؼٓب ػهٕٗٚطٗ يجهظ انمغى ثبنًٕافمخ ػهٗ اػزًبد الئذخ انذساعبد انؼهٛب ثؼذ 

  8و7878انمطبع انُٓذعٙ ٔانظبدس فٙ 

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

 

 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 انًذالٔ٘د/

 


