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 (5) زقى انؼادٚح تجهعتّ انقعى يجهط يحضس اجتًاع

ُؼقدج ًُ  و2/7878/ 27 انًٕافق انثالثاء ٕٚو ٔان
 

انؼاؼسج  انعـــاػح تًـــاو فٙ( 5) زقى انؼادٚح تجهعتّ انقعى يجهط اجتًغ7878/ 27/2 انًٕافق األحد ٚــــٕو فٙ إَّ

ٔحضٕز انعادج  جًال يحسٔض ػطٛح /اندكتـــٕز األظتـاذ انعٛد انًجهط زئٛطانجهعح  ٔتــٕنٗ صثاحا  ٔانُصف 

 األػضاء اٜتٙ أظًاؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالظ انٕظٛفح

 أظتاذ 
 ِسػًٛ انعٛد انعٛد أحًد أًٍٚأ.د/ 

2 

 7 َثٛم ػثد انٕاحد إظًاػٛمأ.د/  أظتاذ يتفسؽ

 3 انًحالٔ٘  أحًد يصطفٗ  د/  أظتاذ يعاػد  

 4 د/ َسيٍٛ ػثد انْٕاب حعٍ  أظتاذ يعاػد  

 5 يحًد قالغحًد٘ / أ.د ) أظتاذ يعاػد( أظتاذ يتفسؽ

 6 د/ يحًد ػثد انحًٛد انسؼٛد٘ يدزض

 2 أحًد انؽحاخ ؼٕياٌد/  ) يدزض ( أظتاذ يتفسؽ

 :ٔقد اػترز ػٍ انحضٕز- 
 يحًد ػثدِ يحًد تستاز د/  -7                       أحًد انفٛؽأٖ/َٕال  أ.د -أ -2

  د/ ظَٕٛا ػهٗ ػثد انحًٛد حؽٛػ -4د/ شٚاد يحًد انصغٛس طّ                     -3
 د/ ػص اندٍٚ تدٖٔ جاد انسب -5

            َجالء ػثد انؼظٛى شْساٌج/ انعٛد انجهعح ظكستازٚحٔتٕنٗ  

 ػهٙ ٔانصالج(انسحٛى انسحًٍ هللا تعى)تركس االجتًاع انًجهط زئٛط /اندكتٕز ألظتاذا انعٛد ٔتدأ      

 خ انحاظثا ٔػهٕو ُْدظح قعى يجهط أػضاء انحضٕز تانعادج ظٛادتّ ٔزحة ٔانعالو انصالج ػهّٛ انُثٙ

 -: اٜتٙ يتضًُا   األػًالل جدٔ تطسح ظٛادتّ قاو ثى

 

 

 

 -:انًصادقاخ 
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ُؼقد انعاتق انقعى يجهط يحضسٗ ػه انتصدٚق ًُ  و 25/27/7826 انًٕافقاألحد  ٕٚو ٔان

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

   -دزاظاخ ػهٛا :
بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن الموافقة على تسجٌل المهندسة /  -6

الئحة حدٌثه والرسالة تحت  2102الماجستٌر  دورة أكتوبر  -للتسجٌل بدرجة  –امال ٌسرى زقزوق تاج الدٌن زقزوق 
 عنوان :

 تقنٌة الكتل المتسلسلة"" تحسٌن نظام الرعاٌة الصحٌة باستخدام 

"Improvement Healthcare System Using Blockchain Technique" 

 لجنة اإلشراف:   
   جامعة –أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلٌة الهندسة االلكترونٌة      أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره - 0    

 ةالمنوفٌ                                                                                  
 جامعة –مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كلٌة الهندسة االلكترونٌة   د/ عز الدٌن بدوى جاد الرب حمدان   -2

 ةالمنوفٌ                                                                         

 -:انــــــــقـــــــــــــــساز
 .نهًُٓدظح انًركٕزجندزجح انًاجعتٛس تعجٛم انٕٚصٗ يجهط انقعى تانًٕافقح ػهٗ     

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

بشأن  ماجستٌرلدرجة ال المسجلو / ٌاسر طلعت أحمد خلٌفة بالالسنوي للسادة المشرفٌن للط التقرٌربخصوص    -7
  التوصٌة بالمد 

 -:انــــــــقـــــــــــــــساز
 1على المد للطالب المذكور بناءا على تقرٌر السادة المشرفٌن ٌوصى مجلس القسم بالموافقة    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 بشأن التوصٌة بالمد  وهم : ماجستٌرللسادة المشرفٌن للطالب المسجلٌن لدرجة البخصوص التقارٌر السنوٌة  -  2

 م/ أمل عماد الدٌن عبد الرازق مرسى
 م/ علٌاء عبد العاطى على مرسى

 م/ أمانً إبراهٌم النقٌب
 -:انــــــــقـــــــــــــــساز

 ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على المد للطالب المذكورٌن.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الطالبة/سمر منصور  اعتذاربخصوص الخطاب الوراد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن قبول  -6

 1صحٌة خاصة وذلك لظروفللطالبه  ثانًم عن دخول امتحان فصل دراسً 2102دورة ٌناٌر  بتمهٌدي دكتوراهالمقٌدة  –زاٌد 

 -:انــــــــقـــــــــــــــساز
 1االعتذار للطالبة المذكورةٌوصى مجلس القسم بالموافقة على قبول 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
د/ رئٌس مجلس القسم بشأن إعادة النظر فً القواعد المنظمة لتسجٌل النقاط البحثٌة 1بخصوص الطلب المقدم من السٌد ا -28

 .03/00/2102خ الُمنعقدة بتارٌ(  3) مجلس القسم بجلسته رقمب ةلمناقشة والمعتمدلدرجتً الماجستٌر والدكتوراه وشروط ا

 -:انــــــــقـــــــــــــــساز
 1ط البحث فً الماجستٌر والدكتوراهاتسجٌل نقالخاصة ب الجدٌدة لقواعداٌوصى مجلس القسم باعتماد 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بخصوص الخطاب الوارد من السٌد أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن مقترح لتشكٌل لجان اإلشراف على الرسائل  -00 

 –دكتوراه ( باألقسام العلمٌة بحٌث مراعاة أن ٌشمل التشكٌل أعضاء هٌئة التدرٌس بدرجة علمٌة مختلفة ) أستاذ  –العلمٌة ) ماجستٌر 
 1ةممدرس ( على أن ٌتم ذلك اعتبارا من التسجٌالت القاد –أستاذ مساعد 

 -:انــــــــقـــــــــــــــساز

   8نجُّ اإلؼساف ػهٗ انًاجعتٛس ٔاندكتٕزاِ ٔانًؼتًدج تانقعىتتطثٛق انقٕاػد انًُظًح نتؽكٛم    ٕٚصٗ يجهط انقعى   

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

ا  ظهرالىاحدة  الساعة تمام االجتماع انتهىفقد  وحيث انه ال يىجد ما يستجد من أعمال  

 واالحترامة  التحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 انقعى يجهط زئٛط                                           انًجهــــــط                    أيــٍٛ      

 

 جًال يحسٔض ػطٛح /د .أ                                                               انًحالٔ٘أحًد يصطفٗ د/    
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