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 الفهرس

 

 ص الموضوع  م

 3 المؤتمر حضور دعوة  1

 4 األعمال جدول  2

 5 المؤتمرالموضوعات التً سٌتم مناقشتها فً   3
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 دعوة
 

 المؤتمر لحضور سٌادتكم بدعوةالحاسبات والمنظومات  هندسة قسم مجلس ٌتشرف

 1026 – 3 - 25 الموافق ثالثاءال ٌوم وذلك 1026 - 1025 الجامعى للعام للقسم العلمى

 الساعه تمام فى وذلك بالدور الثانً علوي بمبنى الهندسة الصناعٌة 1 –بمدرج ج 

 القسم طالب مع للتواصللتوضٌح الخطة الدراسٌة للقسم و وذلك. والنصف عشر الحادٌة

وعرض أهم األبحاث  القسم لتطوٌر ورؤٌتهم مشكالتهم لعرض العلٌا الدراسات طالب و

 كتوراه.المسجلة فً القسم فً درجتً الماجستٌر والد

،، والتقدٌر حتراماإل وافر بقبول وتفضلوا  

 

 

  المؤتمر القسم و رئٌس                                                    المؤتمر مقرر     

 أ.د/ نسرٌن إبراهٌم زٌدان        بشٌر محمد ناصف                                      / د
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 هندسة الحاسبات والونظوهات لقسن العلوى الوؤتور اعوال جدول
 5102 – 5102 الجاهعى للعام 

 
  2012 – 3 – 11  انًىافق ثالثبءان : التاريخ

 
 ببنذور انثبًَ عهىي بًبُى انهُذست انصُبعٍت 2 –يذرج ج   : الوكاى

 
 : هدا األ

 نهقسى االستراتٍجٍت وانخطت انرؤٌت يُبقشت 

 ورؤٌتهى يشكالتهى نعرض انعهٍب انذراسبث و انبكبنىرٌىس نًرحهتى انقسى طالة يع انتىاصم 

 .انقسى نتطىٌر

 ببنقسى وانبحث انعهًً االكبدًٌى االداء تطىٌر. 

 
 : اإلعالى

 وانتىاصم انقسى سكرتبرٌت خالل يٍ ببنقسى ويعبوٍَهى انتذرٌس هٍئت اعضبء جًٍع اخطبر ٌتى 

 .االنكتروَى ببنبرٌذ يعهى

 ٌانعهٍب وانذراسبث انبكبنىرٌىس انفرقت انثبنثت حبسببث و  نطالة وانًحبضراث ببنقسى االعال. 

 
 : الوشاركوى

 ويعبوٍَهى ببنقسى انتذرٌس هٍئت أعضبء انسبدة 

 ٍٍانعهٍب وانذراسبث انبكبنىرٌىس انفرقت انثبنثت حبسببث و  طالة يٍ يًثه 

 
  : الونظوة اللجنة

 :ببنًؤتًر انخبصت انًُبقشبث وادارة انًؤتًر أعًبل تُظٍى أسًبؤهى االتى انسبدة ٌتىنى

 انقسىانًؤتًر و  رئٍس ( / َسرٌٍ إبراهٍى زٌذاٌد.ا( 

 انًؤتًر يقرر ( د/ بشٍر يحًذ َبصف( 

 أحًذ حهًً /د 

 عًرو زايم /و  

 و / هشبو عبذهللا 
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 :الوؤتور هوضوعات
 

 .مناقشة الخطة الدراسٌة وخطة المشارٌع لطالب القسم .2

 .بل تطوٌرهاالعلٌا وس مناقشة رؤٌة القسم لألبحاث العلمٌة الخاصة بالدراسات .1

 .تطوٌر االداء األكادٌمً وفقاً لإلمكانٌات المتاحةمناقشة سبل  .3

 .عرض تقدٌمً لبعض االبحاث العلمٌة لمعاونً هٌئة التدرٌس بالقسم .4
 

 :للوؤتور الزهنى الجدول

 التوقٌت الموضوع م

 إلى من

 22.45 22.30 انًؤتًر رئٍس يٍ افتتبحٍت كهًت 2

 21.30 22.45 القسم لطالب المشارٌع وخطة الدراسٌة الخطة 1

 2.25 21.30 العلٌا بالدراسات الخاصة العلمٌة لألبحاث القسم رؤٌة 3

 1.00 2.25 المتاحة لإلمكانٌات وفقاً  األكادٌمً االداء تطوٌر سبل 4

 1.30 1.00 فتح باب المناقشة مع السادة للحضور لمناقشة موضوعات المؤتمر 5

/ عمرو زامل عرض سٌمٌنار لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس  6
 )مدرس مساعد بالقسم(

1.30 1.45 

 الخاصة بالمهندس / هشام عبدهللا  رسالة الماجستٌرعرض سٌمٌنار ل 7
 )معٌد بالقسم(

1.45 3.00 

 

 


