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تشأٌ  - انًُٓذعح/ أياَٗ ػثذ انحًيذ انغيذ لُذيم انطهة انًمذو يٍ اػرًاد انًٕافمح تانرفٕيض ػهٗ  -0

إلى  8102 /71/7يشذة انزٖ ذثذأ في ) نهؼاو انصاَي ( تذٌٔ  سػايح طفم انًٕافمح ػهٗ يذ أجاصِ 
01/0/8102. 

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

-------- 
تشأٌ انًٕافمح  -انًُٓذعح/ أيم ػًاد انذيٍ ػثذ انشاصق انطهة انًمذو يٍ  اػرًاد انًٕافمح تانرفٕيض ػهٗ -8

 ) نهؼاو انصاَي (  يشافمح انضٔضػهٗ يذ أجاصِ 

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

-- 

أعايّ / كرٕسذنه في يجال ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاختانًٕافمح ػهٗ ذغجيم األتحاز يٕصٗ يجهظ انمغى    -3

تانمغى تشأٌ  اإلنكرشَٔيح انُٓذعح كهيحت انحاعثاخ ٔػهٕو ُْذعح مغىت يغاػذصالح فشض هللا ــ أعرار 

  0( أتحاز 3ذغجيم ػذد )

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

ٔانًغجم نذسجح انذكرٕساِ  -/ دانيا يحًذ ػطا هللاانطانثحيٕصٗ يجهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ انرغجيم        -4

 ٔانشعانح ذحد ػُٕاٌ:  6076دٔسج يُايش 

 "اعرخذاو ذمُياخ انرُمية ػٍ انثياَاخ نهرُثؤ تُريجح صسع انكهٗ"

" Using Data Mining Techniques to Predict Kidney Transplantation Outcome " 

 نجُح اإلششاف:

 –كهيح طة  – جشاحح انًغانك انثٕنيحأعرار يرفشؽ تمغى                                      يحًذ أحًذ غُيى  أ.د/  -7

 جايؼح انًُصٕسج
كهيح انُٓذعح  –أ.د/ أيًٍ انغيذ أحًذ انغيذ ػًيشج                أعرار ٔسئيظ لغى ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ  -6

 جايؼح انًُٕفيح  –اإلنكرشَٔيح 
كهيح انُٓذعح  –ُْذعح ٔػهٕو انحاعثاخ يذسط تمغى                               يحًذ تذٖٔ يحًذ تذٖٔ د/  -3

 جايؼح انًُٕفيح –إلنكرشَٔيح ا

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

-- 

اإلنغاء نٓؤالء انطالب ٔرنك تغثة ػذو االَرظاو ٔانرٕاصم يغ يٕصٗ يجهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ   -5

 ْٔى: انًششفيٍ

 ػًشٔ جًال انغيذ تغيَٕٗ أتٕ انؼال                              -7

 جًؼّ يحًذ إعًاػيم يحًذ -6

 ٔنيذ ػهٗ حغة انُثٗ ػايش -3

 ػًاد أحًذ إتشاْيى غُيى -4

     يحًذ حغٍ ػثذ انحكيى انحُفٗ -5

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

 ذًٓيذٖ دكرٕساِ (  -ذًٓيذٖ ياجغريش  –)دتهٕو ػهٗ اػرًاد اعرًاسخ انميذ يٕصٗ يجهظ انمغى تانًٕافمح  -6

 . 6072/ 6071نهؼاو انجايؼٗ  6072نذٔسج يُايش نهطالب انًرمذييٍ 

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



فٗ دسجح يذسط انًُٓذط/ سايٗ أششف صالح انذيٍ صيٍ انذيٍ ذؼييٍ جهظ انمغى تانًٕافمح ػهٗ يٕصٗ ي -1

حيس أَّ حصم ػهٗ دسجح ذؼيُّ تٕظيفح يؼيذ تانمغى،  يغهكّ ٔػًهّ يُز يغاػذ تانمغى حيس أَّ كاٌ يهرضو فٗ

 -:ٔانشعانح ذحد ػُٕاٌ  37/7/6072انًاجغريش في انؼهٕو انُٓذعيح تراسيخ 

  " اكرشاف انؼٕائك نهًكفٕفيٍ تاعرخذاو جٓاص اعرشؼاس شالشٗ األتؼاد "

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

نًُالشح طالب انًشاسيغ فيًا ذى اَجاصِ في انفصم ذى ذشكيم انهجاٌ ٔاػرًادْا يٍ يجهظ انمغى  - 2----------

 انذساعٗ األٔل.

 


