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ثخظٕص اعزًبد انًٕافقخ ثبنزفٕيض عهٗ رجذيذ أجبصح سعبيخ طفم  ) نهعبو انغبدط ( نـ د/ عَٕيب عهٗ  -1

   -حشيش 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
عجذ ثبنزفٕيض عهٗ يُح أجبصح يشافقخ صٔجخ ) نهعبو االٔل ( نـ د/ يحًذ اعتماد الموافقة  ثخظٕص  -2

   انعضيض عجذ هللا عجذ انعضيض
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

يحًذ د/ نــ  ( انخبيظأجبصح يشافقخ صٔجخ  ) نهعبو  يُح ثبنزفٕيض عهٗ  اعتماد الموافقة ثخظٕص  -3

   - عجذِ يحًذ ثشثبس
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 –انخبص ثبنًُٓذط/ عجذ هللا َجيم يحًذ يظطفٗ يب جبء ثبنزقشيش انذساعٗ  انًٕافقخ عهٗاعزًبد  ثخظٕص -4

نهحظٕل عهٗ دسجخ انذكزٕساِ يُحخ انجبيعخ انًظشيخ  E-JUSTانًذسط انًغبعذ ثبنقغى انًهزحق ثجشَبيج 

انخطبة انٕاسد يٍ اإلداسح انعبيّ نطبنت يهزضو ثبنزخظض انًٕفذ عهيّ.ا بحيث أَانيبثبَيخ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕجيب .

  إداسح انًُح ٔانجعثبد ثشأٌ انزقشيش انذاسعٗ  –نهعالقبد انثقبفيخ 

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

ٔانًغجهخ نذسجخ دكزٕس انفهغفخ  فٗ انعهٕو  -ثخظٕص انًٕافقخ عهٗ رغجيم انطبنجخ/ أيبَٗ عًيش طبثش حغٍ  -5

 ٔانشعبنخ رحذ عُٕاٌ )ثُظبو انغبعبد انًعزًذح (   2112دٔسح يُبيش  -انُٓذعيخ 

 "  رحهيم االعزًبديخ ٔرحغُٓب نُظبو انحًبيخ نهًفبعم انُٕٖٔ" 

 "Reliability Analysis and Improvement for the Nuclear Reactor Protection 

System" 

 نجُخ اإلششاف:

 ْيئخ انطبقخ انزسيخ –أعزبر  يزفشغ ثقغى انًفبعالد                      يحًذ كًبل شعذ    أ.د/  -1
 -انُٓذعخ اإلنكزشَٔيخ كهيخث - انحبعجبد ٔعهٕو ُْذعخ قغىٔسئيظ  أعزبر     عًيشِ انغيذ أحًذ انغيذ أيًٍد/ 1ا-2

 جبيعخ انًُٕفيخ
 –كهيخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔيخ  –يذسط ثقغى ُْذعخ ٔعهٕو انحبعجبد         يشٔح أحًذ شٕيبٌ           د/   -0

  خجبيعخ انًُٕفي
جبيعخ  –كهيخ انُٓذعخ اإلنكزشَٔيخ  –يذسط ثقغى ُْذعخ ٔعهٕو انحبعجبد        د/  ُْبء اثٕ انعُيٍ رشكٗ       -8

 خانًُٕفي

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

انًغجهخ نذسجخ  –عبيذح أثٕ انغعٕد َظش / المهندسة  انشبيم رشكيم نجُخ االيزحبٌالموافقة على ثخظٕص  -6

 رحذ عُٕاٌ: انذكزٕساِ ثبنقغى ٔرنك نزشكيم نجُخ االيزحبٌ انشبيم

 " رحغيٍ أداء انحٕعجخ انحغبثيخ يٍ خالل إداسح اآلالد االفزشاضيخ"                                   

 " Enhancing Cloud Computing Performance via Virtual Machines Management " 

 وأقتراح تشكيل لجنة االمتحان كالتالي:

 )أعزبر يزفشغ  ثقغى ُْذعخ ٔعهٕو انحبعجبد(                 انفيشبٖٔ         أ.د/ َٕال أحًذ  -1

 جبيعخ انًُٕفيخ( –)ٔكيم كهيخ انحبعجبد ٔانًعهٕيبد                أ.د/ حبرى يحًذ عيذ أحًذ           -2

 ٔاالرظبالد انكٓشثيخ()أعزبر  ٔسئيظ قغى ُْذعخ االنكزشَٔيبد              أ.د/ يُٗ يحًذ طجشٖ شقيش         -3

 )أعزبر ٔسئيظ قغى ُْذعخ ٔعهٕو انحبعجبد(          أ.د/ أيًٍ انغيذ أحًذ انغيذ عًيشِ     -4



 )أعزبر ٔسئيظ قغى انفيضيقب ٔانشيبضيبد انُٓذعيخ(    أ.د/ سيضبٌ عجذ انًجيذ يحًذ انشُٕاَٗ   -5

 لجنة اإلشراف

ُْذعخ ٔعهٕو  أعزبر  ٔسئيظ قغى أ.د/ أيًٍ انغيذ أحًذ انغيذ عًيشِ -1

 انحبعجبد

د/ جًبل يحشٔط عطيخ                   أعزبر يغبعذ ثقغى ُْذعخ ٔعهٕو  -2

 انحبعجبد

 د/ َشييٍ عجذ انْٕبة حغٍ                يذسط ثقغى ُْذعخ ٔعهٕو انحبعجبد -3

 

 


