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  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بشأن تشكٌل لجنة

 االمتحان الشامل للمهندس/ أمٌر صالح الصفراوي
 

الموافقة علي  ميج ءيجن ميل مءليس القأي  شكيلل جكي اال لءاية اشمجليجل الكيجمال للم اي س   ماي  
ميي  س مأييجع  شجلقأيي  و المأييءال ل  ءيية   جييو  اليلأييية فيي  ال ا أيية –صيي ا الصييي او  

 0) شئلة أجشقة ( واشجصجشت ال   شاةاشل ج وااة شقأ  ها أة اإلل ج وااجت 
 –الجوصاة   

جكيي اال لءايية اشمجلييجل الكييجمال ل أييجلة اليي  جو ا  ال جصيية اللءايية شجلموافقيية عليي   جوصيي     
 -المذ و   جشج    عضجن اللءاة: شجلم ا س

   إا جب فج وق ش  ال               أججذ شجأل ج اماة الع شاة للعلو  والج اولوءاج0   -1
ل ج وااييييجت    الأييييا  ملمييييو  ال شاعيييي              أييييججذ مجييييي   شقأيييي  ها أيييية اإل0  -2

 واشجصجشت ال   شاة 
   معييييور اشيييي اها  معييييور          أييييججذ مجييييي   شقأيييي  ها أيييية اإلل ج وااييييجت 0  -3

 واشجصجشت ال   شاة)مك ف(
    مصطي  لأل ملم  عاأ     أججذ مجي   شقأ  اليازاقج وال اجضاجت ال ا أاة0  -4
شقأييي  ها أييية   صييي ا الييي ال ملميييو   ايييجب       أيييججذ مجيييي   )  أيييججذ مأيييجع (  0  -5

 اشل ج وااجت واشجصجشت ال   شاة
 

 

  )تشكٌل لجنة فحص ما جاء من مجلس القسم ب الموافقة على

زٌنب فتحً محمد /  بالمهندسة ةالخاصالدكتوراه ومناقشة رسالة 

 الشرقاوي
 

 ةال جصيالي  جو ا  جك اال لءاة فلص وماجقكية  أيجلة مج ءجن مل مءلس القأ  ش الموافقة عل 
المأءلة ل  ءة   جو  اليلأية ف  العليو  ال ا أياة  -زااب فجل  ملم  الك قجو     شجلم ا أة

  )شاظيج  الأيجعجت المعجمي   ( ) 2010شقأ  ها أة اإلل ج وااجت واشجصجشت ال   شاية  و   
 شاجن عل  جقج ا  ص لاة ال أجلة مل لءاة اإلك اف ( 

 ف  موضوع ) كف الجزوا  ف  الصو  ال قماة(
"Digital Image Forensics" 

 -جك اال لءاة الل   والماجقكة مل الأج   :
ءجمعيية  - فجطميية الزهيي ان ملميي   شييو كييج         أييججذ مجييي   ش لايية ال ا أيية0 0  -1

 الماصو   ) ج ء (
 طييييس الأييييا  طييييس                أييييججذ مجييييي   شقأيييي  ها أيييية اشل ج وااييييجت 0 0  -2

 واشجصجشت ال   شاة )مك ف(



 ثم  ييز الشلييو–  أييا  ملمييو  أييا  الع شيي      أييججذ مجييي   شجلقأيي  ال ا أيي  0  -3
 هائة الطجقة   –الاوواة 

 الذ اة)مك ف(                                                                  
 معييييور اشيييي اها  معسييييسور    أييييججذ مجييييي   شقأيييي  ها أيييية اشل ج وااييييجت 0 0  -4

  ا ل (  واشجصجشت ال   شاسة) 

جوصيي  اللءايية شجلموافقيية عليي  مجءييجن شجوصيياة مءلييس القأيي  عليي  جكيي اال لءايية   –الجوصيياة :
 0فلص وماجقكة  أجلة المجءأجا  ال جصة شجلم ا أة المذ و  

 

 تشكٌل لجنة فحص ما جاء من مجلس القسم ب الموافقة على

أحمد عبد العزٌز /  بالمهندس ةالخاصالماجستٌر ومناقشة رسالة 

 الرحمن محمد سالمعبد 

 

 ةال جصيالمجءأيجا  جك اال لءاة فلص وماجقكة  أجلة مج ءجن مل مءلس القأ  ش الموافقة عل 
والمأييءال ل  ءيية  -معايي  شجلقأيي  – لميي  عشيي  العزاييز عشيي  اليي لمل ملميي  أييجل     شجلم ايي س

  2012المجءأجا  ف  العلو  ال ا أاة شقأ  ها أة اإلل ج واايجت واشجصيجشت ال   شاية  و   
 )شاظج  الأجعجت المعجم   ( 

 ) شاجن عل  جقج ا  ص لاة ال أجلة مل لءاة اإلك اف ( 
 ف  موضوع )جطشاقجت اظ اة اللعشة ف  اظ  اشجصجشت المجل  ة(

"Applications Of Game Theory In Mobile Communication 
Systems" 

 -جك اال لءاة الل   والماجقكة مل الأج   :
 ءجمعة الماصو   ) ج ء ( -  فجاز وااس ز         أججذ مجي   ش لاة ال ا أة0 0  -1 
  اييجء  و اييي مأييالس     أييججذ مجييي   شقأيي  ها أيية اشل ج وااييجت واشجصييجشت 0 0  -2     

 ال   شاسة ) ا ل (
 ملميييي  ف ييييا  ال يييي         أييييججذ شقأيييي  ها أيييية اشل ج وااييييجت واشجصييييجشت 0 0  -3     

 ال   شاسة)مك ف( 
جت واشجصيجشت   ما  ملم  صش   كقاس    أيججذ مأيجع  شقأي  ها أية اشل ج وااي0  -4     

 ال   شاة )مك ف(
 
جوصيي  اللءايية شجلموافقيية عليي  مجءييجن شجوصيياة مءلييس القأيي  عليي  جكيي اال لءايية   –الجوصيياة :

 0فلص وماجقكة  أجلة المجءأجا  ال جصة شجلم ا س المذ و 
 
 

  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بتسجٌل خطة البحث

 عطٌة محمد خلٌلفتحٌة / الخاصة برسالة الماجستٌر للمهندسة 

 

الموافقيية عليي  مييج ءييجن مييل مءلييس القأيي  شجأييءاال  طيية الشلييث ال جصيية ش أييجلة المجءأييجا  
 شقأي المجءأيجا  في  العليو  ال ا أياة ل  ءية المقاي    -فجلاية عطاية ملمي   لايال   للم ا أية 



   ) شاظج  الأيجعجت المعجمي   (2013اإلل ج وااجت واشجصجشت ال   شاة  و     جوش  ها أة 
 (2662)المع ال الج ا م  الا جئ  ( ) 

 "  اأة  طط وجقااجت الجوءاس ف  كش جت اشأجكعج  ال أل اة" -ف  موضوع :
" Strategies and Techniques Study of Routing in Wireless Sensor 

Network" 
 -جلت إك اف :

اشل ج واايجت واشجصيجشت    معور إش اهاسس  معور           أججذ مجي    شقأي  ها أية 0ا
 ال   شاسسة
اللءاة شجلموافقة عل  مج ءجن شجوصياة مءليس القأي  شجأيءاال  طية الشليث  جوص  –الجوصاة: 

 0ل أجلة المجءأجا  ال جصة شجلم ا أة المذ و  
 

  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بتسجٌل خطة البحث )

 كامل جوهرضحى حسٌن /  ةللمهندس الماجستٌرالخاصة برسالة 
 

 

 المجءأييجا الموافقيية عليي  مييج ءييجن مييل مءلييس القأيي  شجأييءاال  طيية الشلييث ال جصيية ش أييجلة 
 شقأي في  العليو  ال ا أياة المجءأيجا  ل  ءية   المقاي  - ضل  لأال  جمال ءيوه    ةللم ا أ
(  ) شاظج  الأيجعجت المعجمي    2012  جوش   و   واشجصجشت ال   شاة اإلل ج وااجت ها أة 

 (2655)  مجوأط اعل    شي موا  (الءزئ  )المع ال الج ا م  
 "ف  الكش جت ال أل اة ف  اش جاجق  جو والو"جقاا    ان وجلأال ش  -ف  موضوع :

“Evaluation and Enhancement of Congestion Control Protocol in 
Wireless Networks” 

 -جلت إك اف :
جت واشجصييجشت شقأيي  ها أيية اشل ج واايي   أييججذ مجييي        س   اييجء  و اييي مأالييس  0 0 

 سةال   شاس
 أججذ مأجع  شقأي  ها أية وعليو  اللجأيشجت ش لاية ال ا أية       ءمجال مل وس عل  عطاة0 

 اشل ج وااة
س القأي  شجأيءاال  طية الشليث اللءاة شجلموافقة عل  مج ءجن شجوصياة مءلي جوص  –الجوصاة: 
 0 المذ و  ةصة شجلم ا أال ج المجءأجا  ل أجلة

 

 

  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بتسجٌل خطة البحث

خلٌل فتح هللا خلٌل مصطفى / للمهندس  الماجستٌرالخاصة برسالة 

 رمضان
 

 المجءأييجا الموافقيية عليي  مييج ءييجن مييل مءلييس القأيي  شجأييءاال  طيية الشلييث ال جصيية ش أييجلة 
ف  العلو  ال ا أاة المجءأجا  ل  ءة المقا   -  مضجل لاال فجح هللا  لاال مصطي    للم ا س 



) شاظييج  الأييجعجت   2013  جييوش   و   واشجصييجشت ال   شايية اإلل ج وااييجت ها أيية  شقأيي 
 (2652) مجوأط أت موا  ( الا جئ  ( )المع ال الج ا م   المعجم  

 "الجل   ف  الايجذ للوأط لكش جت اشأجكعج  ال أل اة" -ف  موضوع :
“Medium Access Control for Wireless Sensor Networks" 

 -جلت إك اف :
ج وااييجت واشجصييجشت شقأيي  ها أيية اشل     معييور    أييججذ مجييي  اييس  معييور إش اه0 0 

 ةال   شاس
ج وااييجت واشجصييجشت  أييججذ مأييجع  شقأيي  ها أيية اشل       يالأييا  عشيي  الأماسييس   فجليي 0 

 ةال   شاسس
 سة ج وااجت واشجصجشت ال   شاسة اشلم  س شقأ  ها أسسالم      الاش  ملم    ملم  عش 0 

س القأي  شجأيءاال  طية الشليث اللءاة شجلموافقة عل  مج ءجن شجوصياة مءلي جوص  –الجوصاة: 
 0المذ و  ال جصة شجلم ا س المجءأجا  ل أجلة

 

 

  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بتسجٌل خطة البحث

إبراهٌم جمال الدٌن إبراهٌم / للمهندس  الماجستٌرالخاصة برسالة 

 زوٌل
 

 المجءأييجا الموافقيية عليي  مييج ءييجن مييل مءلييس القأيي  شجأييءاال  طيية الشلييث ال جصيية ش أييجلة 
في  العليو  ال ا أياة جا  المجءأيل  ءية المقاي   - إش اها  ءمجال ال ال إشي اها  زوايال  للم ا س 

) شاظييج  الأييجعجت   2012  جييوش   و   واشجصييجشت ال   شايية اإلل ج وااييجت ها أيية  شقأيي 
 ( 2625) مجوأط أت موا  (الا جئ  )المع ال الج ا م   ( المعجم  

 "اقج اا  ألوب  مثال لجلأال   ان اظج  الجقأا  الج     المجعجم " -ف  موضوع :
“Proposing Optimization Technique for Performance 

Enhancement of OFDM System” 
 -جلت إك اف :

شقأيي  ها أيية اشل ج وااييجت واشجصييجشت   الميياع  الضييلاال    أييججذ مجييي     أييجم  عشيي 0 0 
 ال   شاسسسسسسة

 أييججذ مأييجع  شقأيي  ها أيية اشل ج وااييجت واشجصييجشت          مايي  ملميي  صييش   كييقا 0 
 اسسسسسسةال   ش

ميي  س شقأيي  ها أسسسسسسسسسييسة اشل ج وااييجت واشجصييجشت             ولايي  أييع  فييما  للميي 0 
 ال   شاسسسسسسة
س القأي  شجأيءاال  طية الشليث اللءاة شجلموافقة عل  مج ءجن شجوصياة مءلي جوص  –الجوصاة: 
 0المذ و  ال جصة شجلم ا س المجءأجا  ل أجلة

 

 

 

 

 

 

 



  5111أكتوبر دورة  –اولى دبلوم تحكم  امتحاناتجدول  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5112أكتوبر دورة  –اولى دبلوم تحكم  امتحاناتجدول 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5112أكتوبر دورة  –دبلوم تحكم  ثانٌة  امتحاناتجدول 

 

 
 


