
 قسم هندسة وعلوم الحاسبات قرارات

 م 8102أكتوبرشهر          
 -يذسط تانقغى  –انطهة انًقذو يٍ انغيذ انذكرٕس / أدًذ يظطفٗ انًذالٖٔ   ػهٗ اػرًاد انًٕافقح تانرفٕيغ -1

نهُٓذعح ٔانركُٕنٕجيا تقغى ُْذعح ٔذكُٕنٕجيا انذاعثاخ َٔظى  تشأٌ اَرذاب عيادذّ نهرذسيظ تًؼٓذ انؼثٕس انؼانٗ

  1و8112/8112انرذكى تٕاقغ يٕو ٔادذ  فٗ األعثٕع خالل انفظم انذساعي األٔل نهؼاو انجايؼي 
يذسط تانقغى  –انطهة انًقذو يٍ انغيذ انذكرٕس / يذًذ يؼٕع إتشاْيى انذعٕقٗ  ػهٗ اػرًاد انًٕافقح تانرفٕيغ -8

( عاػاخ فٗ األعثٕع 4اب عيادذّ نهرذسيظ تًؼٓذ اإلعكُذسيح انؼاني نهُٓذعح ٔانركُٕنٕجيا تٕاقغ )تشأٌ اَرذ -

  1و8112/8112خالل انفظم انذساعي األٔل نهؼاو انجايؼي 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
ٔانًغجهح نذسجح انًاجغريش فٗ  -/ أيم ػًاد انذيٍ ػثذ انشاصق يشعٗ انًٕافقح ػهٗ انرغجيم نهطانثحتخظٕص  -3

 او انغاػاخ انًؼرًذج ( ٔانشعانح ذذد ػُٕاٌ )تُظ  8116دٔسج يُايش  –انؼهٕو انُٓذعيح 

 " ذطٕيش ذقُياخ ذذهيالخ انثياَاخ انؼخًح نهكشف ػٍ انثشيجياخ انخثيثح  "

  "Development of Big Data Analytics Techniques for Malware Detection" 

 نجُح اإلششاف:

 -تكهيح انُٓذعح اإلنكرشَٔيح -ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ أعرار ٔسئيظ قغى     نغيذ أدًذ انغيذ ػًيشِ    أ.د/ أيًٍ ا -1

 جايؼح انًُٕفيح

 –كهيح انُٓذعح اإلنكرشَٔيح  -يذسط تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ    نذيٍ تذٖٔ جاد انشب دًذاٌ    د/ ػض ا -8

 حجايؼح انًُٕفي
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

 –فٗ انؼهٕو انُٓذعيح انذكرٕساِ ٔانًغجهح نذسجح  –/ ْياو سػا دغيٍ  انًٕافقح ػهٗ انرغجيم نهطانثحتخظٕص  -4

 )تُظاو انغاػاخ انًؼرًذج ( ٔانشعانح ذذد ػُٕاٌ   8112دٔسج يُايش 
 انًؼهٕياخ انجغشافيح نرذغيٍ انضساػح  ""   اعرخذاو َظاو انٕكالء األركياء يغ َظاو 

   "Using Multi-Agent System With GIS for Improving Agriculture" 

 نجُح اإلششاف:

تكهيح انُٓذعح  -) أعرار يغاػذ ( قغى ُْذعح االنكرشَٔياخ ٔاالذظاالخ انكٓشتيح يرفشؽ  أعرار       ػادل شاكش انفيشأٖد/  -1

 انًُٕفيحجايؼح  -اإلنكرشَٔيح

األكاديًيح انؼشتيح نهؼهٕو  -كهيح داعثاخ ٔيؼهٕياخ –أعرار يغاػذ تقغى ػهٕو انذاعة  د/ ياعش يظطفٗ كًال ػًش   -8

 ٔانركُٕنٕجيا ٔانُقم انثذشٖ.

جايؼح  –كهيح انُٓذعح اإلنكرشَٔيح  -د/ أدًذ يظطفٗ انًذالٖٔ           يذسط تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ  -3

 حانًُٕفي
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

 عنوان الرسالة هو : –/ أحمد إبراهيم أبو المكارم سالم انًٕافقح ػهٗ يُخ دسجح انذكرٕساِ نهطانة بخصوص  -3

 يذيٕ   "ذذغيٍ األياٌ نرقُياخ ذشفيش انف "  

  " Security Enhancement for Video Encryption Techniques" 

 -ػٍ نجُح اإلششاف :
 -تكهيح انُٓذعح اإلنكرشَٔيح -أعرار يرفشؽ تقغى ُْذعح االنكرشَٔياخ ٔاالذظاالخ انكٓشتيح   أ.د/ انغيذ يذًٕد انشتيؼٗ   -1

 جايؼح انًُٕفيح
جايؼح  -تكهيح انُٓذعح اإلنكرشَٔيح -أ.د/ أسامه صالح فرج هللا        أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -1

 انًُٕفيح
  نجُح انفذض ٔانًُاقشح

)يًرذٍ جايؼح ػيٍ شًظ –كهيح انذاعثاخ  –أ.د/ ػثذ انذهيى ػثذ انُثٗ ركشٖ       أعرار يرفشؽ  تقغى االنكرشَٔياخ االذظاالخ   -1

           خاسجٗ (                                                                                                                      
 -اإلنكرشَٔيح تكهيح انُٓذعح -أعرار يرفشؽ تقغى ُْذعح االنكرشَٔياخ ٔاالذظاالخ انكٓشتيح             أ.د/ انغيذ يذًٕد انشتيؼٗ  -8

 جايؼح انًُٕفيح
 )ػٍ                                                                                                                                                  

 نجُح اإلششاف (



جايؼح انًُٕفيح  -تكهيح انُٓذعح اإلنكرشَٔيح -أعرار ٔسئيظ قغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ أ.د/ أيًٍ انغيذ أدًذ انغيذ ػًيشِ     -3

 )يًرذٍ داخهٗ(

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

ػايذج أتٕ انغؼٕد  الموافقة على ما جاء بتوصية لجنة االمتحان الشامل بإجتياز ونجاح المهندسةتخظٕص  -4

 " ذذغيٍ أداء انذٕعثح انغذاتيح يٍ خالل إداسج اآلالخ االفرشاػيح" -ٔػُٕاٌ انشعانح ْٕ :ػثذ هللا َظش  ،

  "Enhancing Cloud Computing Performance via Virtual Machines Management  "  

 نجُح االخرثاس كانراني:

 أ.د/ َٕال أدًذ انفيشأٖ                          )أعرار يرفشؽ  تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ( -1

 جايؼح انًُٕفيح( –أ.د/ داذى يذًذ عيذ أدًذ                         )ٔكيم كهيح انذاعثاخ ٔانًؼهٕياخ  -8
 )أعرار  ٔسئيظ قغى ُْذعح االنكرشَٔياخ ٔاالذظاالخ انكٓشتيح(                     أ.د/ يُٗ يذًذ طثشٖ شقيش -3
 أ.د/ أيًٍ انغيذ أدًذ انغيذ ػًيشِ              )أعرار ٔسئيظ قغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ( -4
 أ.د/ سيؼاٌ ػثذ انًجيذ يذًذ انشُٕاَٗ      )أعرار ٔسئيظ قغى انفيضيقا ٔانشياػياخ انُٓذعيح( -5

 اإلششاف نجُح

 أعرار  ٔسئيظ قغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ      أ.د/ أيًٍ انغيذ أدًذ انغيذ ػًيشِ -1
 د/ جًال يذشٔط ػطيح                     أعرار يغاػذ تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ -8

 د/ َشييٍ ػثذ انْٕاب دغٍ                يذسط تقغى ُْذعح ٔػهٕو انذاعثاخ -3

 

نهرذسيظ  -يذسط تانقغى  –هغيذ انذكرٕس / يذًذ تذٖٔ يذًذ تذٖٔ ن االَرذابانًٕافقح ػهٗ تخظٕص  -6

تانًؼٓذ انؼاني نؼهٕو انذاعة َٔظى انًؼهٕياخ تٕاقغ  يٕييٍ أعثٕػياً خالل انفظم انذساعي األٔل نهؼاو 

  1و8112/8112انجايؼي 

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

يذسط تانقغى  –غيذ انذكرٕس / طالح انذيٍ شؼثاٌ ػيغٗ  نه انًٕافقح ػهٗ االَرذابتخظٕص   -2

نهرذسيظ تانًؼٓذ انؼاني نؼهٕو انذاعة َٔظى انًؼهٕياخ تٕاقغ يٕو ٔادذ أعثٕػياً خالل انفظم انذساعي 

  1و8112/8112األٔل نهؼاو انجايؼي 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 
فٗ دسجح يذسط يغاػذ يؼيذ  -انًُٓذط /  يذًذ عؼيذ يذًٕد ػضاو  انًٕافقح ػهٗ ذؼييٍ تخظٕص  -2

ديث أَّ قذ دظم ػهٗ ،  ذؼيُّ تٕظيفح يؼيذ تانقغىتانقغى ديث أَّ كاٌ يهرضو فٗ يغهكّ ٔػًهّ يُز 

 Huazhong University of Science andيٍ جايؼح "   8112/ 12/6دسجح انًاجغريش تراسيخ 

Technology .تًذيُح ْٔاٌ جًٕٓسيح انظيٍ انشؼثيح" 
 


