
 دكتوراه:

 الباحث عنوان البحث
 

 MapReduce Network 
Enabled Algorithms for 
Classification Based on 

Association Rules 

 2011سهيل الحمود 

Resource Management and 
Performance Control for Staged 

design-Based Services 

 2010محمد شادي الحكيم 

 في والمعطيات البيانات نقل تحسين

 الالسلكية الشبكات
 2011وسيم رمضان 

Interactivité et Disponibilité 
des Données 
dans les Systèmes Multimédias 

Distribués 

 2009حسام االسطواني 

 وفاعليتها اإلدارية المعلومات نظم دور تحسين
 ظل في القرار واتخاذ والموثوقية األمان تحقيق في

 االلكترونية التجارة

 شادي جميل شماس
2013 

أمن البنية التحتية لالتصال املتعدد الوجهات من 

 وجهه نظر مشغّل الشَبكة
 

 2006 وفزينب خل  

  اإلنترنت شبكات في الحركية إدارة
 تعليمية وموديالت برمجة, تصميم, تحليل

 حاسوبية

 2010 علي ذياب

 

 



 ماجستير:

 الباحث عنوان البحث
Embedded Internet  

IP Surveillance System with Motion 
Detection and Objects Tracking 

 2006سهيل حمود 

CONTRIBUTION AU TRANSPORT 
DE LA 

VIDÉO DANS LES RÉSEAUX SANS 
FIL 

 2007وسيم رمضان 

 الشبكات في التوجيه لبروتوكوالت الخدمة جودة
 النقالة الالسلكية

 2015 أحمد مغوش العلي

 2015 أسماء عبد الرحمن شعار الويب في البحث و الداللي الويب تقنيات
 في التفاعلية المستخدم واجهة بناء تقنيات

 الويب تطبيقات
 2015 إيفا دياب حريقص

التنقيب عن المعلومات في محتوى الشبكات 
 االجتماعية

 

 2015 هرموش هزار هيسم

 في والمحاكاة النمذجة أدوات ومقارنة تقييم
 الحاسوبية الشبكات

 2015 يمـان عبد الحفيظ غازي

 الشبكات في الهجينة التوجيه بروتوكوالت حماية
 الموائمة الالسلكية

 2016 جورج مطانس عساف

 يعمل العامة لألغراض لمحاك موزع نموذج تقديم
 المتقطعة األحداث بطريقة

 2016 عامر احمد  دوار

 التجارة تطبيقات في المستخدم بسلوك التنبؤ
 اإللكترونية

 2016 عبدو نصر دربولي

 2016 علــي محســـن الحاتــم بتري شبكات باستخدام الموزعة النظم أداء نمذجة
  



 الحوسبة في وسالمتها البيانات سرية دراسة
 وتحسينها السحابية

 2016 عمار سهيل مقصود

      
 الوب هندسة وتقنيات لمنهجيات تطبيقية دراسة

 2016سعد الدين نهلة 

 2017 أسامه ناصر الرقمية الصور محتوى في التنقيب
 2017 بشـرى طالل غزاله وأدواته الضخمة البيانات اختبار منهجيات

ي الشبكات الموائمة تحليل الثغرات األمنية ف

 جراءات المقترحة لمعالجتهاللمركبات واإل

 

 2017 حسام  نظير وسوف

 2016 طارق حسن عيسى الموزعة النظم في األعطال كاشف تحقيق
 2016 غازي الهالمي محمد الحس اسات شبكة في التشغيل نظام تحسين

ارة واكتشافها  تحليل الن ماذج الض 
 

 2017مرام الخوري 

 الالسلكية الحاسب شبكات وثوقية تقييم و دراسة
 التحتية البنية ذات

 2017 نصر غسان عبد الحميد

 2017 نوار فيصل محمد WEP الالسلكية الشبكات أمن بروتوكول تحسين
 الشبكية التطبيقات مخدمات إلى الوصول تحسين

 مخدم-عميل نموذج في
 معاذ عدنان المحمد الشيخ

2017 
 

 

 

 

  

 



 7 عدد رسائل الماجستير
 22 عدد رسائل الدكتوراه

 29 العدد الكلي
 


