
 قسم هندسة وعلوم الحاسبات قرارات

 م 8102نوفمبر شهر 
  

 ٔعضٕ انبعثت انخارجيت انًذرش انًطاعذ  –اعخًاد انخقرير انخاص بانًُٓذش  / ْاَٗ فخحٗ يٕضٗ عخهى بخصٕص  -1

حيث أٌ  0عهًيت عهٗ َفقت انجايعت األجُبيت يًٓتنهحصٕل عهٗ درجت انذكخٕراِ بانًًهكت انًخحذة فٗ ٔرنك 

 انذارش يهخسو بانخخصض انًٕفذ عهيّ.

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

--------- 
ٔانًطجم نذرجت انذكخٕراة فٗ  -انًُٓذش / يحًذ عاطف يحًذ يحًذ يٕضٗحطجيم  انًٕافقت عهٗ بخصٕص  -2

 )بُظاو انطاعاث انًعخًذة ( ٔانرضانت ححج عُٕاٌ   2015دٔرة أكخٕبر  –انعهٕو انُٓذضيت 

 و األقًار انصُاعيت انًخعذدة نًراقبت األراضٗ  "" جذٔنت يٓا

  "Scheduling of Multi-Satellites Tasks For Earth Observation" 

 نجُت اإلشراف:

 -بكهيت انُٓذضت اإلنكخرَٔيت -أضخار يخفرغ قطى ُْذضت ٔعهٕو انحاضباث      َٕال أحًذ انفيشأ٘           أ.د/  -1

 جايعت انًُٕفيت

 –كهيت انُٓذضت اإلنكخرَٔيت  -يذرش بقطى ُْذضت ٔعهٕو انحاضباث  ذٖٔ يحًذ بذٖٔ            د/ يحًذ ب -2

 تجايعت انًُٕفي

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

نذرجت  تٔانًطجه/ شريٍ أحًذ عهٗ إبراْيى انبٕز  انًٕافقت عهٗ حطجيم انطانبّ  بخصٕص -3---------

 )بُظاو انطاعاث انًعخًذة ( ٔانرضانت ححج عُٕاٌ   2012دٔرة أكخٕبر  –انذكخٕراة فٗ انعهٕو انُٓذضيت 

 " ححطيٍ حشخيض انطرطاٌ باضخخذاو انحٕضبت انطحابيت ٔانضبابيت  "

  "Cancer Diagnosis Enhancement Using Cloud and Fog Computing" 

 نجُت اإلشراف:

 -بكهيت انُٓذضت اإلنكخرَٔيت -أضخار يخفرغ قطى ُْذضت ٔعهٕو انحاضباث         َٕال أحًذ انفيشأ٘         أ.د/  -1

 جايعت انًُٕفيت

جايعت  –كهيت انُٓذضت اإلنكخرَٔيت  -يذرش بقطى ُْذضت ٔعهٕو انحاضباث               د/ يرٔة عباش يحًذ رداد  -2

 تانًُٕفي

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

------ 
مساعد بالقسم مدرس  -رمضان محمد عبد العظيم جاد الحق نهًُٓذش/  يُح درجت انذكخٕراِعهٗ  الموافقة بخصوص-4
  عنوان الرسالة هو : –

 انحيٕيت انًخعذدة نهخعرف عهٗ انٕٓيت "األَظًت "                                                      

   " Multi-Biometric Recognition Systems " 

 -عٍ نجُت اإلشراف :

 -بكهيت انُٓذضت اإلنكخرَٔيت -أضخار يخفرغ بقطى ُْذضت ٔعهٕو انحاضباث      ذ انفيشأٖ              أ.د/ َٕال أحً -1

 جايعت انًُٕفيت

 -بكهيت انُٓذضت اإلنكخرَٔيت -أضخار ٔرئيص قطى ُْذضت ٔعهٕو انحاضباث      انطيذ أحًذ انطيذ عًيرِ  أ.د/ أيًٍ  -2

 تجايعت انًُٕفي

  نجُت انفحض ٔانًُاقشت
 جايعت انًُصٕرة –أ.د/ يحًذ عبذ انعظيى يحًذ                       أضخار بكهيت انُٓذضت  -1
 جايعت انًُٕفيت –انطيذ عبذ انطًيع                       أضخار ٔٔكيم كهيت انُٓذضت االنكخرَٔيت   أ.د/ فخحٗ -2

 -بكهيت انُٓذضت اإلنكخرَٔيت -أضخار يخفرغ بقطى ُْذضت ٔعهٕو انحاضباث            انفيشأٖ          أ.د/ َٕال أحًذ -3

 جايعت انًُٕفيت



 -بكهيت انُٓذضت اإلنكخرَٔيت -أضخار ٔرئيص قطى ُْذضت ٔعهٕو انحاضباث        يذ أحًذ انطيذ عًيرِ  أ.د/ أيًٍ انط -4

 تجايعت انًُٕفي

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

-----  

 يطاعذفٗ درجت يذرش يعيذة بانقطى  -انًُٓذضت /  يرِٔ يحًذ عهٗ شرف انذيٍ انًٕافقت عهٗ حعييٍ بخصٕص  -5

         ححج عُٕاٌ : 10/2012/ 22حيث أَّ قذ حصهج عهٗ درجت انًاجطخير بخاريخ 
 

 ححطيٍ خٕارزيياث انخحكى انًخسايٍ نهعًهياث  "" 

 "Improvement of Transaction Concurrency Control Algorithms" 

 


