
 

 قرارات الجلسة الثالثة

 م 7102 نوفمبر شهر
 

 انخاص تشأٌ إيكاَيح ذطٕيش انرعأٌ انعهًٗ تيٍ انجايعاخ انًظشيح ٔانجايعاخ انثاكغراَيح انًقرشداختخظٕص  -1

 ْٔٗ كانرانٗ:

  لالستفادة بخبراتهم  الزيارات العلمية بين البلدينتبادل. 

  الدكتوراهتخصص منح لدراسة الماجستير أو. 

  المنح الدراسية والتدريبيةتبادل. 
  

انًذسط انًغاعذ تانقغى عضٕ  –انرقشيش انذاسعٗ انخاص تانًُٓذط/ ْاَٗ فرذٗ يٕعٗ عرهى إعرًاد تخظٕص  -2

عهًا تاٌ انذاسط يهرضو تانرخظض انًٕفذ انثعثح انخاسجيح تانًًهكح انًرذذج نهذظٕل عهٗ دسجح انذكرٕساِ 

 0عهيّ

 

ٔانًغجم نذسجح انًاجغريش دٔسج أكرٕتش  -انًٕافقح عهٗ ذغجيم انطانة / يذًذ إتشاْيى يذًذ عشيثح  تخظٕص  -3

 ٔعُٕاٌ انشعانح : 2016
 " ذذغيٍ طٕس انشؤيّ انهيهيّ نألشعح ذذد انذًشاء "

" Enhancement of Infrared Night Vision Images" 

 نجُح اإلششاف :

    تقغى ُْذعح االنكرشَٔياخ ٔاالذظاالخ )اعرار يغاعذ( أعرار يرفشغ           ٖعادل شاكش انفيشأأ.د/  -1

 جايعح انًُٕفانُٓذعح اإلنكرشَٔيح  كهيح –انكٓشتيح                                                       

 جايعح انًُٕف –كهيح انُٓذعح اإلنكرشَٔيح  –يذسط تقغى ُْذعح ٔعهٕو انذاعاب  ٓا ععذ انذيٍ طهثح     د/ ي -2
 

انًغجم نذسجح  – -هًُٓذط / يذًٕد فاسٔق يذًٕد عانىدسجح انًاجغريش نانًٕافقح عهٗ يُخ تخظٕص  -4

                                             ٔعُٕاٌ انشعانح  2013انًاجغريش فٗ انعهٕو انُٓذعيح دٔسج أكرٕتش 

 " ذذغيٍ أياٌ أَظًح ذشفيش انظٕخ " 

 "Security Enhancement for Audio Cryptosystems" 

 نجُح اإلششاف :

 أعرار يغاعذ تقغى ُْذعح ٔعهٕو انذاعثاخ            أعايّ طالح فشج هللا              / د -1

 يذسط تقغى ُْذعح ٔعهٕو انذاعاب                     د/ أدًذ يظطفٗ انًذالٖٔ -2

 يذسط تقغى ُْذعح ٔعهٕو انذاعاب           د/ أعايح عثذ انعظيى انشقُقيشٖ -3

 نجُح انفذض ٔانًُاقشح :      

 يذكى  خاسجٗ ( )جايعح عيٍ شًظ –كهيح انُٓذعح  -أعرار تقغى ُْذعح انذاعثاخ ٔانُظىيذًذ تٓاء انذيٍ           أ.د/ أيًٍ -1

 يذكى داخهٗ (/ أيًٍ انغيذ أدًذ انغيذ               أعرار تقغى ُْذعح ٔعهٕو انذاعاب ) أ.د -2

 أعرار يغاعذ تقغى ُْذعح ٔعهٕو انذاعاب )عٍ نجُح اإلششاف(             أعايّ طالح فشج هللا   / 0د -3

 

ٔانزٖ يفيذ تأٌ انشعانح قذ  -هًُٓذط / أدًذ يذًٕد يذًٕد انغيذ انثاصنتشكيل لجنة الحكم والمناقشة  تخظٕص-5

 -ٔانًُاقشح . ٔعُٕاٌ انشعانح ْٕ : أعذخ إعذاداً َٓائياً ٔأطثذد طانذح نهذكى 

 " ذذغيٍ أداء تشٔذٕكٕالخ انرٕجيح فٗ شثكاخ اإلعرشعاس االعهكيح " 

 "Enhanced Routing Protocols for Wireless Sensor Networks" 

 
 



 
  -على النحو التالى :لجنة الحكم والمناقشة 

 تانقاْشج ) يذكى خاسجٗ(  –يعٓذ تذٕز األنكرشَٔياخ  –أعرار ُْذعح انذاعثاخ     َٕس انغيذ أدًذ   أ.د/ يذًذ  -1
                    جايعح  –كهيح انُٓذعح اإلنكرشَٔيح  –أعرار يرفشغ تقغى ُْذعح ٔعهٕو انذاعثاخ     د/ َٕال أدًذ انفيشأٖ  أ. -2

 انًُٕفيح)يذكى داخهٗ(                                                                                                          
       -انُٓذعحاإلنكرشَٔيح كهيحت انذاعثاخ ٔعهٕو ُْذعح قغىت أعرار        عًيشِ انغيذ أدًذ انغيذ أيًٍ/ د0ا -3

                                                                                                                                       )عٍ نجُح اإلششاف(  جايعحانًُٕفيح                                                                                     

ٔانزٖ يفيذ تأٌ انشعانح قذ أعذخ  -تانًُٓذعح / أالء يذًذ أدًذ فكيشيٍتشكيل لجنة الحكم والمناقشة تخظٕص  -6

 -إعذاداً َٓائياً ٔأطثذد طانذح نهذكى ٔانًُاقشح . ٔعُٕاٌ انشعانح ْٕ : 

 " ذذغيٍ أيٍ انًعهٕياخ فٗ انعالياخ انًائيح انشقًيح " 

 "Information Security Enhancement in Digital Watermarking" 

  -لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى :

 جايعح دهٕاٌ ) يذكى خاسجٗ(  –تكهيح انُٓذعح  -أ.د/ يذًذ إتشاْيى انعذٖٔ                    أعرار يرفشغ  -1
 )يذكى داخهٗ(انًُٕفيح جايعح -اإلنكرشَٔيح انُٓذعح كهيحٔٔكيم  أعرار  د/ فرذٗ انغيذ عثذ انغًيع             0ا -2
   -انُٓذعحاإلنكرشَٔيح كهيحت انذاعثاخ ٔعهٕو ُْذعح قغىت أعرار       عًيشِ انغيذ أدًذ انغيذ أيًٍ/ د0ا -3

 )عٍ نجُح اإلششاف(  جايعحانًُٕفيح                                                                                             
  جايعح  –كهيح انُٓذعح اإلنكرشَٔيح  –أعرار يغاعذ تقغى ُْذعح ٔعهٕو انذاعثاخ   د / جًال يذشٔط عطيّ     -4

 )عٍ نجُح اإلششاف( انًُٕفيح                                                                                                

 

ــذٖ ترًٓي –شج سفعد انغيذ ــأييلمهندسة / ل إخرياس يادج نرذغيٍ انًعذل انرشاكًٗ انكهٗعلى  ةــاملوافق تخظٕص -1

 انغيذ أيًٍ/ دأ.شثكاخ انذاعثاخ انًرقذيح (  ) فظم دساعٗ أٔل ( ) c s e 617 ادج ــذذغيٍ ي على ادغريشيــ

  .نهًُٓذعح 0جعًيش انغيذ أدًذ

ترًٓيذٖ يادغريش  -هًُٓذط / ٔائم أدًذ عضخ ن يادج نرذغيٍ انًعذل انرشاكًٗ انكهٗإخرياس عهٗ املوافقة  تخظٕص -8

 .) انشٔئيح تانذاعة (  ) فظم دساعٗ انثاَٗ ( c s e 612 ذذغيٍ يادج  على

  

 -تخظٕص يقرشح ذشكيم كُرشٔل  فشقح  أٔنٗ ْٕٔ كانرانٗ : - 9

 اــــسئيغ             د/ َثيم عثذ انٕادذ اعًاعيم                         0ا -1
 ٕاــــعض/ يذًذ تذٖٔ يذًذ تذٖٔ                                       0د -2
 ٕاــــعض/ أدًذ انشذاخ شٕياٌ                                          0د -3
 يُذٔب انجٕدج        / ُْاء أتٕ انعيُيٍ ذشكٗ                             0د -4
 ٕاــــعضيذ انعظيى عضيح                                / أدًذ يذًذعث0و -5
 ٕاــــعض                      انذغيُٗ إتشاْيى انذغيُٗ             / 0و -6

 

 -تخظٕص يقرشح ذششيخ كرُشٔل انغادط )ذشاكًٗ( ْٕٔ كانرانٗ: - 10

 / يخراس أدًذ عه0ٗد -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


