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يذرش ثبنقطى  –انطهت انًقذو يٍ انطُذ انذكزىر / يحًذ يؼىض إثراهُى انذضىقٍ اػزًبد انًىافقخ ثبنزفىَط ػهً  -1

األضجىع خالل  ثشأٌ اَزذاة ضُبدره نهزذرَص ثبنًؼهذ انؼبنٍ نؼهىو انحبضت وَظى انًؼهىيبد  ثىاقغ َىو واحذ فً -

  1و7112/7112انفصم انذراضٍ انثبٍَ نهؼبو انجبيؼٍ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
ثشأٌ  -يذرش ثبنقطى  –انطهت انًقذو يٍ انطُذ انذكزىر / يحًذ ثذوي يحًذ ثذوي ػهً  اػزًبد انًىافقخ ثبنزفىَط -7

اَزذاة ضُبدره نهزذرَص ثبنًؼهذ انؼبنٍ نؼهىو انحبضت وَظى انًؼهىيبد  ثىاقغ َىو واحذ فً األضجىع خالل انفصم 

 1و7112/7112انذراضٍ انثبٍَ نهؼبو انجبيؼٍ 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 -يذرش ثبنقطى  –انطهت انًقذو يٍ انطُذ انذكزىر / صالح انذٍَ شؼجبٌ ػُطً  انًىافقخ ثبنزفىَط ػهًاػزًبد  -3

ثشأٌ اَزذاة ضُبدره نهزذرَص ثبنًؼهذ انؼبنٍ نؼهىو انحبضت وَظى انًؼهىيبد  ثىاقغ َىو واحذ فً األضجىع خالل 

 و7112/7112انفصم انذراضٍ انثبٍَ نهؼبو انجبيؼٍ 

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

ثشأٌ  -يذرش ثبنقطى  –انطهت انًقذو يٍ انطُذ انذكزىر / يحًذ ثذوي يحًذ ثذوي  اػزًبد انًىافقخ ثبنزفىَط ػهً -4

األضجىع خالل انفصم انذراضٍ انثبٍَ نهؼبو  أكزىثر ثىاقغ َىو واحذ فً 6اَزذاة ضُبدره نهزذرَص ثبنًؼهذ انؼبنٍ نههُذضخ 

 1و7112/7112انجبيؼٍ 

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

 -يذرش ثبنقطى  –انطهت انًقذو يٍ انطُذ انذكزىر / يحًذ يؼىض إثراهُى انذضىقٍ اػزًبد انًىافقخ ثبنزفىَط ػهً  -5

ثشأٌ اَزذاة ضُبدره نهزذرَص ثبنًؼهذ اإلضكُذرَخ انؼبنٍ نههُذضخ وانزكُىنىجُب خالل َىو انطجذ يٍ كم أضجىع خالل 

  1و7112/7112انفصم انذراضٍ انثبٍَ نهؼبو انجبيؼٍ 

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

يذرش ثبنقطى ثشأٌ  -انطهت انًقذو يٍ انذكزىر / رشب حبيذ ػجذ انًؼطً فبرش  بنزفىَط ػهًاػزًبد انًىافقخ ث -6

 1ثبنًًهكخ انًزحذح 7112/7112انًىافقخ ػهً يُحً أجبزح ثذوٌ يررت نًرافقخ زوج ػٍ انؼبو انجبيؼٍ 

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

ثشأٌ أضزبر يطبػذ ثبنقطى  –انطهت انًقذو يٍ انذكزىر/ يحًذ أيىٌ أحًذ شراثً  انًىافقخ ثبنزفىَط ػهً اػزًبد  -2

 1انًىافقخ ػهً رجذَذ األجبزح انخبصخ ثٍ ورنك نهؼًم ثجبيؼخ  انًهك ضؼىد ثبنًًهكخ انؼرثُخ انطؼىدَخ ) نهؼبو انطبثغ ( 

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

 وػهىو هُذضخ قطىَريٍُ ػجذ انىهبة حطٍ يذرش ث/ 1انطهت انًقذو يٍ انطُذ  دانًىافقخ ػهً ثخصىص  -2

  1ثبنقطى ثشأٌ رطجُم أثحبس  اإلنكزروَُخ انهُذضخ كهُخث انحبضجبد

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

وانًطجهخ نذرجخ انًبجطزُر دورح أكزىثر  -رطجُم انًهُذضخ/ أيُرح رفؼذ يحًذ انطُذ انصجٍانًىافقخ ػهً ثخصىص  -2

 وانرضبنخ رحذ ػُىاٌ: 7115

 "رحطٍُ أداء شجكبد انُذ نهُذ نهزذفقبد انفُذَى"



"Performance Enhancement of Peer to Peer Networks for Video Streams”  

 

 نجُخ اإلشراف:

 ثًؼهذ ثحىس االنكزروَُبد ثبنقبهرح يحًذ ضؼُذ ػجذ انًطهت                        أضزبر يزفرؽأ.د/  -1
 جبيؼخ انًُىفُخ  – كهُخ انهُذضخ اإلنكزروَُخ  –أضزبر ورئُص قطى هُذضخ وػهىو انحبضجبد            طُذ أحًذ انطُذ ػًُرح     أ.د/ أًٍَ ان -7

 جبيؼخ انًُىفُخ –كهُخ انهُذضخ اإلنكزروَُخ  –يذرش ثقطى هُذضخ وػهىو انحبضجبد              هُبء أثى انؼٍُُ ػجذ انًجُذ رركٍ د/  -3

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

و حُش أَهب يقُذح ثذورح 7112/7112انًىافقخ إَقبف رطجُم انًهُذضخ/ آَبد انُجىٌ انُحبش نهؼبو انجبيؼٍ  ثخصىص  -11

 1و ورنك نرػبَخ غفم7114

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

إنغبء رطجُم انًهُذش / ثشأٌ  -ثبنقطى  أضزبر يزفرؽ – َىال أحًذ انفُشبوٌ/ د1اانطهت انًقذو يٍ انًىافقخ ػهً ثخصىص  -11

قُذ انطبنت وهى ػهً يُحخ إنً إَقبف انًطجم نذرجخ انًبجطزُر ثبنقطى ورنك َظرا ألَه رى يٍ قجم  –يحًذ ضؼُذ ػساو 

 1انصٍُ

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

 

بل انكُزرول ػٍ انطبدح أػعبء هُئخ انزذرَص ثبنقطى ثشأٌ انًطزحقبد انًزأخرح ألػً ثخصىص انطهت انًقذو يٍ  -17

 1انكهُخثرفغ انًىظىع إنً انطُذ األضزبر /ػًُذ انكهُخ نؼرظه ػهً يجهص األػىاو انطبثقخ ، 

 

 

 

 


