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تشأٌ انًىافقح  -انطهة انًقذو يٍ د/ يحًذ أحًذ عثذ انحًٍذ انرشٍذي على  اعتماد الموافقة بالتفويضتخصىص  -1

 0عهى ذجذٌذ األجازج انخاصح ورنك نهعًم تجايعح  جازاٌ تانًًهكح انعرتٍح انطعىدٌح ) نهعاو انراتع ( 

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

تشأٌ انًىافقح عهى ذجذٌذ  -انطهة انًقذو يٍ د/ أضايح صالح فرج هللا عهى  اعتماد الموافقة بالتفويضتخصىص  -2

 0انطائف تانًًهكح انعرتٍح انطعىدٌح ) نهعاو انخايص (  األجازج انخاصح ورنك نهعًم تجايعح 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تشأٌ اقرراح عقذ انًؤذًر انطُىي نههُذضح االنكرروٍَح تًُىف ونًذج ٌىو   بالموافقة على تعديل  بعض البنودتخصىص  -3

 -وهى كاألذى: واحذ
 جامعة المنوفية( –يقترح أسم المؤتمر ) المؤتمر العالمي للهندسة االلكترونية بكلية الهندسة االلكترونية  -0
 1( أن يسمى مؤتمر وليس ورشة عمل8البند رقم ) -8
           1أن يسمى اإلعالن عن مؤتمر عمل (8( البند رقم )3البند رقم ) -3

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

وانًطجهح نذرجح انًاجطرٍر  فى انعهىو  -نعاطى عهى يرضى  عهٍاء عثذا / بالموافقة على تسجيل المهندسة تخصىص -4

  وانرضانح ذحد عُىاٌ :  2016دورج ٌُاٌر  -انهُذضٍح 

 "ذطىٌر جذونح يهرًح تانطاقح نرطثٍقاخ انرعاٌح انصحٍح فً انحىضثح انضثاتٍح "

 "Development of Energy-Aware Scheduling for Healthcare Applications in Fog Computing"  

 نجُح اإلشراف:

 جايعح انًُىفٍح –أضرار تكهٍح انحاضثاخ وانًعهىياخ تشثٍٍ انكىو                             أشرف تهجاخ انطٍطىأ.د/  -1

 جايعح انًُىفٍح  –كهٍح انهُذضح اإلنكرروٍَح  –يذرش تقطى هُذضح وعهىو انحاضثاخ  ثذ انىهاب حطٍ عثذ انىهاب      د/ َريٍٍ ع -2

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

تخصىص انخطاب انىارد إنٍُا يٍ انطٍذ أ.د/ وكٍم انكهٍح نهذراضاخ انعهٍا وانثحىز تشأٌ انًىافقح عهى ذطجٍم انطانثح/   -5

وانرضانح ذحد  2014دورج أكرىتر  -وانًطجهح نذرجح انًاجطرٍر  فى انعهىو انهُذضٍح  -حطٍ  دعاء حايذ عثذ انعسٌس أتى

 عُىاٌ : 
 "  ذطىٌر اطار جذونح انرُقم نرطثٍقاخ انرعاٌح انصحٍح فً انحىضثح انضثاتٍح"

“ Development Mobility Scheduling Framework for Healthcare Applications in Fog  

Computing” 
 نجُح اإلشراف:

 جايعح انًُىفٍح –أضرار تكهٍح انحاضثاخ وانًعهىياخ تشثٍٍ انكىو                                   أشرف تهجاخ انطٍطىأ.د/  -1

  جايعح انًُىفٍح  –كهٍح انهُذضح اإلنكرروٍَح  –يذرش تقطى هُذضح وعهىو انحاضثاخ     عثذ انىهاب حطٍ عثذ انىهاب  د/ َريٍٍ -8

--------------------------------------------------------------------------  
 -وانًطجم نذرجح انًاجطرٍر  فى انعهىو انهُذضٍح  -عهى يحًذ عثذ انشهٍذ عهىذطجٍم انطانة/ الموافقة على تخصىص  -6

 وانرضانح ذحد عُىاٌ :  2014دورج أكرىتر 
 "  خصىصٍح انثٍاَاخ انطثٍح فى انحىضثح انضثاتٍحذطىٌر إضرراذٍجٍح أيٍُح نهحفاظ عهى "



 "Development of a Security Strategy for Preserving the Privacy of Medical Data in Fog 

Computing" 

 نجُح اإلشراف:
 جايعح انًُىفٍح –أضرار تكهٍح انحاضثاخ وانًعهىياخ تشثٍٍ انكىو                             أشرف تهجاخ انطٍطىأ.د/  -1

 جايعح انًُىفٍح –كهٍح انهُذضح اإلنكرروٍَح  –يذرش تقطى هُذضح وعهىو انحاضثاخ     ٍ عثذ انىهاب حطٍ عثذ انىهاب د/ َريٍ -2

  

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

وانرً ذثذأ يٍ انعاو  ( معيدين عن كل عام خالل الخمس سنوات القادمة8بالموافقة على تعيين عدد )تخصىص  -7

   0و2023/2024حرى انعاو انجايعً 2012/2020انجايعً 

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

انخطاب انىارد إنٍُا يٍ انطٍذ أ.د/ عًٍذ انكهٍح تشأٌ عًم حفهح انرخرج نهطالب على ما جاء ب عدم الموافقةتخصىص  -8

  0فى ٌىو يُاقشح انًشارٌع تشكم دائى 

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

     . انًؤذًر انعهًً نهقطىباعتماد تخصىص  -2

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

يادج ) َظى َقم تٍٍ انحاضثاخ ( تحرياٌ انطالب األذً أضًائهى يٍ دخىل  الموافقة على حرمان الطالب تخصىص   -01

 -ايرحاٌ أخر انعاو وهى :
 8102أحمد عاطف رمضان عافية                                     دورة أكتوبر  -0
 8102أسالم يوسف يوسف عطية                                     دورة يناير  -8
 8102شيماء حافظ عبد العليم محفوظ                               دورة أكتوبر  -3

عدم تواجدهم فى المحاضرات ولم يتواجدوا فى امتحانات أعمال السنة ) نصف ترم( وأيضا لم يحضروا  وذلك بسبب
 1م8102-م8102االمتحانات التقيمية التي تم إجرائها خالل المحاضرات للعام الجامعي 

  

 


