
 

 قسم هندسة وعلوم الحاسبات قرارات

 م 8102 أبريلشهر 

 

تؾأُ ذجذيذ  -تخق٘ؿ اعرَاد اىَ٘افقح تاىرف٘يض عيٚ اىطية اىَقذً ٍِ د/ أعأٍ عثذ اىعظيٌ ٍذَذ اىؾقْقيشٙ  -1

 0األجاصج اىخافح ٗرىل ىيعَو تجاٍعح  اىطائف تاىََينح اىعشتيح اىغع٘ديح ) ىيعاً اىشاتع ( 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

تؾأُ اّرذاب عيادذٔ  -تخق٘ؿ اعرَاد اىَ٘افقح تاىرف٘يض عيٚ اىطية اىَقذً ٍِ د/ جَاه ٍذشٗط عيٚ عطيح  -8

 .2012/2012اىؾشقيح ( ٗرىل فٚ اىعاً اىجاٍعٚ  –تيثيظ  –ّذتاً ميياً ىيَعٖذ اىعاىٚ ىيْٖذعح اإلىنرشّٗيح 

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

 طيةتؾأُ  -اىطية اىَقذً ٍِ ً/ ساٍٚ أؽشف فالح اىذيِ صيِ اىذيِ اعرَاد اىَ٘افقح تاىرف٘يض عيٚ تخق٘ؿ  -3

الدولى "حيث أنه اجتاز االمتحان بالمعهد  البريطانى وحصل على الشهادة  اللغة" نظام امتحان  اعرشداد سعً٘ اٍرذاُ :
 لتقديمها للدراسات العليا لمناقشة الماجستير )وقيمة المبلغ ألف وثالثمائة وخمسون (.

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

اىَذسط  - / عثيش عثذ اىعضيض عؾشٓ ونجاح المهندسة  باجتيازنة االمتحان الشامل ما جاء بتوصية لجاىَ٘افقح عيٚ  -4

 -ٗعْ٘اُ اىشعاىح ٕ٘ :ٗاىَغجيح ىذسجح دمر٘س اىفيغفح فٚ اىعيً٘ اىْٖذعيح تاىقغٌ  –اىَغاعذ تاىقغٌ 

 " ذْفيز آالخ اىذ٘عثح تاعرخذاً اىذَض اىْ٘ٗٙ"

"Computing Machine Implementation Using DNA  " 
 -اىَؾشفُ٘ : 

 أ.د/ ّ٘اه أدَذ اىفيؾاٗٙ                 أعرار ٍرفشغ تقغٌ ْٕذعح ٗعيً٘ اىذاعثاخ -1

 اىذــاعثاخأعرــار تقغٌ ْٕـــذعح ٗعيـــــً٘ أيَِ اىغيذ أدَذ اىغيذ عَيشج       أ.د/  -2

 أ.د/ جُ٘ سايف                           أعرــار تقغٌ عيـــً٘ اىذاعثاخ تجاٍعح دٗك -3

  -ىجْح اإلخرثاس :

 ْٕذعح االىنرشّٗياخ ٗاالذقاالخ.أ.د/ طٔ اىغيذ طٔ                              أعرار ٍرفشغ تقغٌ  -1

 ٍرفشغ تقغٌ ْٕذعح ٗعيً٘ اىذاعثاخ.أ.د/ ّ٘اه أدَذ اىفيؾاٗٛ                     أعرار  -2

 أ.د/ عاٍخ اىغيذ إتشإيٌ دغْيِ            أعرار ٍغاعذ تَعٖذ اىْٖذعح اى٘ساثيح اىضساعيح تاىقإشج. -3

 تقغٌ ْٕذعح اإلىنرشّٗياخ اىقْاعيح ٗاىرذنٌ .ٍغاعذ  أ.د/ ٍذَذ أت٘ صيذ اىثشٗاّٚ                  أعرار -4

 أعرار ٍغاعذ تقغٌ ْٕذعح ٗعيً٘ اىذاعثاخ.                    أ.د/ جَاه ٍذشٗط عطئ -5

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

/ أدَذ ٍذَ٘د ٍذَ٘د اىثاص   ىيَْٖذط فٚ اىعيً٘ اىْٖذعيح ذخقـ ْٕذعح ٗعيً٘ اىذاعثاخ اىَ٘افقح عيٚ ٍْخ دسجح اىَاجغريش -5

  ذذد عْ٘اُ :دسجح اىَاجغريش  –

 ذذغيِ أداء تشٗذ٘م٘الخ اىر٘جيح فٚ ؽثناخ االعرؾعاس اىالعينيح  "" 

"Enhanced Routing Protocols for Wireless Sensor Networks 

 -عِ ىجْح اإلؽشاف :

 -تنييح اىْٖذعح اإلىنرشّٗيح -أعرار ٗسئيظ قغٌ ْٕذعح ٗعيً٘ اىذاعثاخ          أ.د/ أيَِ اىغيذ أدَذ اىغيذ عَيشٓ -1

 جاٍعح اىَْ٘فيح

  ىجْح اىفذـ ٗاىَْاقؾح

 تاىقإشج ) ٍذنٌ خاسجٚ(  –ٍعٖذ تذ٘ز اإلىنرشّٗياخ  –أ.د/ ٍذَذ ّ٘س اىغيذ أدَذ                  أعرار ْٕذعح اىذاعثاخ  -1

جاٍعح  –مييح اىْٖذعح اإلىنرشّٗيح  –أعرار ٍرفشغ تقغٌ ْٕذعح ٗعيً٘ اىذاعثاخ               ٘اه أدَذ اىفيؾاٗٙأ.د/ ّ -2

 اىَْ٘فيح)ٍذنٌ داخيٚ(

جاٍعح اىَْ٘فيح  -د/ أيَِ اىغيذ أدَذ اىغيذ عَيشٓ     أعرار تقغٌ ْٕذعح ٗعيً٘ اىذاعثاخ تنييح اىْٖذعح اإلىنرشّٗيح0ا -3

 )عِ ىجْح اإلؽشاف(

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ٗاىَغجيح ىذسجح اىذمر٘سآ ٗرىل  -اىَْٖذعح / أثاس عيٚ ماٍو عيِ ؽ٘مح   ٍذسط ٍغاعذ تاىقغٌ اىَ٘افقح إيقاف ذغجيو  -6

 عايح طفيرٖا.ٗرىل ّظشاً ىش  2012/2012ىيعاً ) األٗه( 



ترقشيش عِ طالب اىذساعاخ اىعييا ٍِ اىَعيذيِ ٗاىَذسعيِ اىَغاعذيِ اىَغجييِ ىذسجرٚ  اعتماد  البيانات المطلوبة وإرسالها  -2

اىغيذ األعرار اىذمر٘س/ ٗميو  إىٚٗىٌ يذقي٘ا عيٚ اىذسجح اىعيَيح ٗاىرقشيش  اىقاّّ٘يح ىيَذجاىَاجغريش ٗاىذمر٘سآ ٗاىَرجاٗصيِ 

 . اىنييح ىيذساعاخ اىعييا ٗاىثذ٘ز 

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

 عْ٘يح اىخافح تطالب اىَاجغريش ٌٕٗ: ىرقاسيش اىْقفاعتماد ما جاء باتخق٘ؿ  - 2

 ٍشٗٓ ٍذَذ عيٚ ؽشف اىذيِ  -2أعَاء عيذ ٍذَذ دغاُ                                        -1
 سيٖاً عاطف ٍذَذ اىعضاصٙ  -4  أيَِ ٍذَذ ٍ٘عٚ دَذاُ                                      -3

 ثشٗخ اىغيذ إعَاعيو عثذ هللا                                   -6                                  ٍْاس ٗجذٙ عثذ اىعضيض فاىخ -5     

 فادٙ أدَذ إتشإيٌ طٔ                                      -2                                         ٍٚ ٍذَذ فالح اىقضاص  -2     

 ياعيِ ٍْيش ياعيِ                                        -10                                  آئ عثذ اىَعث٘د طٔ ٍذَ٘د  -2     

 اىفر٘ح أت٘ اىفر٘ح                          أت٘أدَذ   -12                                   ٍْٚ فالح دافظ قؾق٘ػ  -11   

 عثذ اىج٘اد يّ٘ظ                    عال دافظ -14                                 عَيش عَيش عيٚ اىعَشيطٚ  -13   

      عيَٚ سأفد ٍذَذ اىغع٘دٙ                      -16                         ّافش عييَاُ عثذ اىخاىق عييَاُ  -15   

 آالء ٍثاسك عيٚ ٍثاسك -12              ٍشفد ععيذ عشفٔ                                 -12   

          عثذ اىعاطٚ                 ؽيَاء تذس ٍذَذ   -20                                  أيَِ عثذ اىفراح ٕاله جثٔ  -12  

                            أدَذ فالح ٍذَذ اىق٘فٚ  -22                                       أيَاُ أدَذ ٍذَ٘د دّيا - 21 

                    عاطف اىذغيْٚ ٍقطفٚ اىغيذ -24                                  ٍذ أت٘ اىَجذ دّيا عَيش دا -23  

                     ؽيَاء ٍذَذ ٍذَ٘د خضش  -26                             آياخ اىْث٘ٙ عثذ اىذٚ اىْذاط  -25 

                     ساّا ٍذَ٘د عثذ اىعضيض ؽيثٚ -22                                   دعاء عيٚ ٍذشٗط اىذية   -22 

                      ٍذَذ فرذٚ أت٘ اىعال عيٚ  -30                                         عثيش عثذ اىنشيٌ صايذ   -22 

 آئ هللا جَاه عيٚ  - 32                                       إتشإيٌ سٗتٚ تشٍيو     -31 

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

 اىرقاسيش اىْقف عْ٘يح اىخافح تطالب اىَاجغريش اىرٚ ذٌ اإلىغاء ىٌٖ : الموافقة على اإللغاء للطالبةتخق٘ؿ -2

 
 ٕثٔ عثذ اىَذغِ ٍذَذ دسٗيؼ ؽٖاب اىذيِ  -1

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

  اىْقف عْ٘يح اىخافح تطالب اىذمر٘سآ ٌٕٗ: اعتماد ما جاء بالتقاريرتخق٘ؿ  -1
 

 ً/ أدَذ إتشإيٌ أت٘ اىَناسً  عالً -2                                                              
 ً/ عاٍئ ٍذٚ عثذاىٖادٙ عشٗس  -10ً/ ٍٖا ٍذَذ سؽاد صيذاُ                            -1

 ً/ سٍضاُ ٍذَذ عثذ اىعظيٌ جاد اىذق  -11ً/ ٍذَذ عثذ اىغراس اإلعقييٚ                      -2

 ً/ عثيش عثذ اىعضيض ٍذَذ عؾشٓ -12                  ً/ أدَذ ٍذَذ عثذ اىعظيٌ غضئ -3

 ً/ أٍاّٚ عثذ اىذَيذ قْذيو -13ً/ ذاٍش طاله ٍذَذ عثذ اىٖادٙ                   -4

 ً/ أدَذ ٍذَذ اىغيذ اىؾاٍٚ -14ً/ ي٘عف ٍذَذ ٍْيش اىثشعٚ عيغٚ            -5

 ٚ ماٍو عيِ ؽ٘مٔ ً/ آثاس عي -15ً/ أدَذ دَذٙ أدَذ عشفٔ                        -6

 ً/ فشج ٍذَ٘د عفيفٚ يذٚ -16ً/ اعالً اىؾذاخ عَاسٓ عطئ                   -2

 ً/ عايذٓ أت٘ اىغع٘د عثذ هللا ّقش -12ً/ ؽيَاء ٍذَذ ٕاّٚ عيٚ قْذيو                -2

 

 

 


