جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2102
المشروع األول  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:شبكة اجتماعية قائمة على تجربة المستخدم والموقع الجغرافى
Social Net Work Based On User Experience and Geolocation
اسم المشرف  _:د /1محمد خميس
مدرس مساعد /المعيد  _:صفا عبد العزيز  +عبداهلل زين العابدين
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

اسماء احمد ابراىيم سليمان

6

شادى محمد محمود كشك

2

اسماء عيسى ابراىيم احمد عرفو

7

نورىان محسن على اسماعيل

2

امنيو احمد صبرى عبد السالم لطفى

8

ىالة عوض محمد غازى

4

أمنيو عبد اهلل سليم محمد

9

ىناء عبد اللطيف احمد الباروجى

5

برديس عماد محمود سابق

01

ياسمين خالد السيد دىيس

المشروع الثاني  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:نظام التصويت اآلمن معتمد على القياسات البيولوجية
( SVS ) Secure Voting System Based On Biomelnics
اسم المشرف  _:أ.م /غادة الطويل
مدرس مساعد /المعيد  _:ايمان محمود  +اسراء اسماعيل
م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

احمد عادل ابراىيم الدسوقى عبد السالم فرىود

4

على جابر سالم عويس

2

شريف مصطفى محمد عبد المنعم خليل

5

مهاب ايمن عبد العظيم محمد الموافى

2

شيرين شعبان جاد عبده الريس

6

ياسمين طارق مختار كامل

روجع

شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ1م /غادة الطويل

اإلس ـ ـ ــم

عميد الكلية
ا1د /محمد السيد وحيد

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ــــــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2102

المشروع الثالث  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  :ـ الحوسبة السحابية كتكنولوجيا ذكية لصناعة الطاقة
Cloud Computing as Smart Technology For Energy Industry
إسم المشرف  _:د /1ىانى اليمانى

مدرس مساعد /المعيد  _:سارة سيد  +ىند شعبان
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

امانى حمدى طو السيد محمد

5

عبد الرحمن موسى زكريا البلجيهى

2

امل جمال احمد احمد الشناوى

6

عبد اهلل محمد عيد الناغيو

2

حنان حسين ابراىيم حسن ابراىيم

7

نادين صفر عبد العزيز محمد نعمان

4

رودينا سالم محمد سعودى

المشروع الرابع  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:التسوق عبر االنترنت بالرسم ثالثى األبعاد

3D Online Shopping Market

اسم المشرف  _:د /1محمد حامد

مدرس مساعد /المعيد  _:فاطمة خيرى  +سميحة محمد ابراىيم
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

ابراىيم حمدى فوزى محمد ابو النصر

5

فاطمو محمد عبده محمد سالم

2

اسماء ابراىيم محمود سالم

6

مروه محمود احمد مرسى راشد

2

ايو محمد حسن محمد مصطفى

7

منو اهلل محمد عبد العزيز جابر اسماعيل شلبى

4

صابر عبد التواب عبد الهادى يونس

8

ىبو رضا احمد سالم

روجع

شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ1م /غادة الطويل

عميد الكلية
ا1د /محمد السيد وحيد

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ــــــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2102
المشروع الخامس  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:نظام إلكترونى للساعات المعتمدة
An Academic Web-based Credit Hours System
اسم المشرف  _:أ1د /محمد السيد وحيد
مدرس مساعد /المعيد  _:محمود الجيار  +سارة سيد  +ىند شعبان
م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

م

0

احمد عادل ابراىيم الهنداوى

6

ايو ابراىيم على احمد

2

اسراء ابراىيم ابراىيم محمد حسنين

7

جالل الدين محمد جالل رزق الحسينى

2

االء نزيو احمد رفعت بسيونى

8

رنا محمد محمد مسعد عنين

4

أالء ىشام سعد محمد السيد

9

مياده كمال عبد العال على

5

امانى صالح محمد العصلوجى

01

احمد عبد الناصر يس صيام

المشروع السادس  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:التعلم عن بعد
Screen Multi Cust Distance Learning Application
اسم المشرف  _:د /1محمد خميس
مدرس مساعد /المعيد  _:وائل على  +أميرة محمد

اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

احمد ممدوح السيد العيسوى

6

سلمى محمد مخيمر محمد

2

اسراء ابراىيم خليل ابراىيم

7

كريم محمد مخيمر محمد ابوستو

2

ايو محمد محمد ابراىيم القشاش

8

نشوى جمال عبد المحسن فرج حسن

4

ريوان عز الدين احمد علوان محمد

9

ىاجر السيد على حسن ابو عبده

5

ايمان محمد عبد القوى مجاور

 01محمد ابراىيم محمد حسان

روجع

شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ1م /غادة الطويل

عميد الكلية
ا1د /محمد السيد وحيد

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2100
المشروع السابع  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:بوابة بنوك الدم

Smart Blood Bank System
اسم المشرف  _:د /1محمد خميس
مدرس مساعد /المعيد  _:أمل محمود  +نورا محمد على
م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

م

0

اسماء محمد ابراىيم ابراىيم عسكر

6

كيرلس حربى فرج بشاره ابراىيم

2

اسماعيل محمد اسماعيل محمد منصور

7

محمد حموده سعد محمد حسين

2

عبد العزيز سالم نويجع فريج

8

محمد عبد الحميد مصطفى عبد الحميد

4

عمر سليم محمد سالم

9

محمد عزت عبد الراضى جاد اهلل حفنى

5

فيفى خالد شحاتو سالم

 01محمد سعيد عبد الفتاح السيد

المشروع الثامن  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:تطوير تطبيقات األندرويد
Android Applications Development
اسم المشرف  _:د /1احمد فؤاد
مدرس مساعد /المعيد  _:أسامو حلمى  +ريهام أمين
م
0

اإلس ـ ـ ــم
اشرف محمد محمد حفنى محمد

م
5

اإلس ـ ـ ــم
نهلو على اسماعيل عمر اسماعيل

2

شيماء محمد احمد سليمان حسين

6

ىاجر صالح الدين احمد احمد

2

مادونا معين لويس ملك

7

يحيى حلمى زكريا ابو عبيد

4

ميرنا فرج فرج جوده ارمانيوس

روجع

شئون الطالب

عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ا1د /محمد السيد وحيد

أ1م /غادة الطويل

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2100
المشروع التاسع  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:ديوان المظالم

Grievances Office
اسم المشرف  _:أ1د /محمد السيد وحيد

مدرس مساعد /المعيد  _:محمود الجيار  +عبد اهلل زين العابدين  +أميرة محمد

م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

م

0

اسماء موسى ابراىيم رمضان

5

صابرين محمد صابر شحاتو

2

دينا محمد فكرى محمود رجب

6

ندى ابو الفضل احمد عبد النعيم

2

رشا محمد احمد جاد الرب

7

نعيمو محمد السيد محمد الحداد

4

ريهام عصام اسماعيل على فخر الدين

8

ىدير محمد على محمد زىران

المشروع العاشر  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:تطوير حلول ابتكارية لنظم التعليم االلكترونية

Developing Innovation Solution For Interactive e-learning Systems
اسم المشرف  _:د /1ىانى اليمانى

مدرس مساعد /المعيد  _:مروة فكرى  +ريهام أمين

روجع

شئون الطالب

م

اإلس ـ ـ ــم

0

عبد الرحمن محمد جندى حسن

عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ا1د /محمد السيد وحيد

أ1م /غادة الطويل

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2100
المشروع الحادى عشر  _:قسم علوم الحاسب
اسم المشروع _:انشاء تطبيق للهواتف المحمولة زي الذكاء االصطناعى للمبانى ثالثية االبعاد
Intelligert Mobile Application For 3D Mapping
اسم المشرف  _:د /1ىانى اليمانى

مدرس مساعد /المعيد  _:ىبو مصطفى  +فاطمة خيرى
اإلس ـ ـ ــم

م
0

أحمد عاطف السعيد محمد سالم

2

احمد مصطفى محمد مصطفى مبروك

2

فادى مجدى سامى مسيحو

4

محمود احمد عبد الرحيم محمود

5

ىشام خالد عبد الحليم سليمان

روجع

شئون الطالب

عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ا1د /محمد السيد وحيد

أ1م /غادة الطويل

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ـــــــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2102

المشروع األول  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:الكمين االلكترونى

Electronic Traffic Committee

اسم المشرف  _:د  /محمد عادل الطوبجى

مدرس مساعد /المعيد  _: _:ايمان محمود  +سارة عبد الوىاب
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

احمد محمد ابراىيم مصطفى

5

خلود على عبد الحميد المعاز

2

ايو عالء محمد عبد القادر محمد

6

دعاء رفاعى عوض اهلل محمود

2

آيو مصطفى كامل اسماعيل الصفتى

7

ريم رأفت محمود محمد األألوى

4

آيو مصطفى محمد السيد حسن

8

محمد اشرف ابراىيم الخضرى

المشروع الثاني  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:قواعد البيانات للمخازن
Multi Branches Stock System
اسم المشرف  _:د /احمد صبحى
مدرس مساعد /المعيد  _:مروة فكرى  +صفا عبد العزيز
م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

م
0

اسراء على عبد الحميد على ابراىيم

6

ساره اسماعيل محمد اسماعيل

2

اسماء حمدى احمد ادريس جمعو

7

سهام سمير كمال احمد

2

امنو السيد محمود محمد

8

شروق سمير سعد عبد العظيم محمد

4

اميره على ابراىيم السيد سيد احمد

9

شيماء ابراىيم التابعى احمد عسكر

5

رغده نبيل زينهم حسن

01

ىند محمد عبد الموجود ابو سعده

روجع

شئون الطالب

عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ا1د /محمد السيد وحيد

أ1م /غادة الطويل

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2102

المشروع الثالث  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:التصويت اإللكترونى باستخدام نظام التعرف على الوجو
) E-Voting Using Face Recognition System ( FRS
اسم المشرف  _:د /1أحمد فؤاد
مدرس مساعد /المعيد  _:نورا محمد على  +سميحة محمد ابراىيم
م

اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

0

ابراىيم محمد محمد عبد الحميد

6

رامى محسن السيد حسين محمد

2

احمد جمال حسن محمد خصوان

7

عبد الرحمن قدرى محمد على العزباوى

2

احمد محمد صبحى السيد محمد

8

عبد اهلل محمد عبد اهلل عبد الرحيم

4

اسالم محمد رمضان محمد

9

على نبيل على احمد حسن

5

01

المعتصم باهلل محمد السيد محمد محمد

عمرو محمد السيد راشد

ــــــــــــــــــــــــ

المشروع الرابع  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:قاعدة بيانات لمدينة جامعية

اسم المشرف  _:د /1محمد عادل الطوبجى

Oracle Data Bese Development Tools

مدرس مساعد /المعيد  _:عمر عبد الحافظ  +عبد الخالق السعيد
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

رائف محسن عبد العال الشوربجى

6

محمد حمدى ابراىيم الراوى عثملى

2

صالح مجدى عبد السالم الهوارى

7

محمد فايز سليمان محمود

2

محمد ابراىيم حسنى غازى

8

منو اهلل حسن السيد جابر مرسال

4

محمد احمد السيد ابراىيم المالحى

9

منيره ابراىيم احمد ابراىيم

5

محمد حسن سالم عابد سليمان

روجع

شئون الطالب

 01ىشام سمير عبد اهلل فرج

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ1م /غادة الطويل

عميد الكلية
ا1د /محمد السيد وحيد

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ـــــــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2102

المشروع الخامس  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:تطوير أنظمة التجارة االلكترونية الذكية باستخدام لغة التفاىم الطبيعية
Intelligent e-Commerce System Development Using Natural
) Language Understanding ( NLU
اسم المشرف  _:أ1د /محمد السيد وحيد
مدرس مساعد /المعيد  _:سالى حمدى  +عمر عبد الحافظ
م

اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

0

احمد عبد العاطى على كحلو

6

رامى على البسيونى على

2

احمد عبد الغنى عبد ربو موميو

7

عطيو عبد اهلل عبد السالم الصاوى

2

احمد محمد محمد حسين زكى

8

ىانى ابو الفتوح متولى حسن

4

احمد مصطفى جلبى محمد الديباوى

9

ىشام سعد سليمان عوده

5

حامد أحمد محمد حلقها

المشروع السادس  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:فيلم كرتون باستخدام Auto Desk_3ds Max
Cartoon Film Using Auto Desk_3ds Max
اسم المشرف  _:د /1محمد على الشرقاوى
مدرس مساعد /المعيد  _:سارة ابراىيم  +ىبو مصطفى
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

اسراء ابراىيم برىام دياب العاصى

6

مى عبدربو عبد السميع جمعو

2

امال جمال محمد محمود عبد اهلل

7

نسمو السيد حسن حسن مصطفى

2

امانى محمد يوسف خليل زيدان

8

نهى عماد الدين غريب احمد

4

غاده زىران محمد الذكى عبد المعبود

9

ىناء عبد الكريم احمد محمد

5

مارينا زكريا بخيت سعد

روجع

شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ1م /غادة الطويل

عميد الكلية
ا1د /محمد السيد وحيد

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ـــــــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2102

المشروع السابع  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:تحديد أماكن الخدمات أون الين
Online Services Locator
اسم المشرف  _:أ1م /غادة الطويل
مدرس مساعد /المعيد  _:علياء سعد  +سالى حمدى
م
0

اإلس ـ ـ ــم
الشيماء عبد الباسط محمد محمد حسن

م
6

اإلس ـ ـ ــم
محمد محمود سعيد عشرى سعدنى

2

الشيماء محمود محمد محمود

7

محمود عبد اهلل محمد عبد اهلل

2

طارق منير السيد ابراىيم مصطفى

8

امنيو رفعت متولى

4

محمد ربيع مرداش سليم

9

اميره السيد عبد اهلل

5

محمد مجدى احمد الخضرى

 01ريهام فوزى السيد عبد السالم

___________________________________________________
المشروع الثامن  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:التعليم النشط  :تفاعلية أوليات التشفير
Active Learning : Cryptographic Primitives Visvalization
اسم المشرف  _:د /طارق عبد الهاى
مدرس مساعد /المعيد  _:باسل حافظ  +علياء سعد
م

روجع

شئون الطالب

اإلس ـ ـ ــم

0

ابى محمد ابو مسلم احمد

2

احمد عبد الحفيظ امين طو

2

احمد عبد الاله محمد محمد

4

احمد على محمد على

5

محمود عبده عطيو عبد البارى على

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ1م /غادة الطويل

عميد الكلية
ا1د /محمد السيد وحيد

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

ـــــــــــــــــــــــ

بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2102/2102

المشروع التاسع  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:إنشاء خرائط تفاعلية زكية لجامعة قناة السويس
Building an Interactive and Smart MAP
اسم المشرف  _:د /ىانى اليمانى
مدرس مساعد /المعيد  _:أمل محمود  +سارة ابراىيم

م

روجع

شئون الطالب

اإلس ـ ـ ــم

0

احمد سمير عبد المعبود ابراىيم بدران

2

احمد محمد الفاتح احمد محمد ابو زيد

2

احمد ابراىيم مصطفى الجبرونى

4

عبد الرحمن رجب احمد محمد ابو بكر

5

كريم عصام على على عمر

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ1م /غادة الطويل

عميد الكلية
ا1د /محمد السيد وحيد

جامعة قناة السويس
كليـة احلاسـبات واملعلـومات

ـــــــــــــــــــــ

مذكرة للعرض على
السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية

بنــاءا" على طرح عدة عناوين من المشاريع الطالبية لطالب الفرقة الرابعة قسمى

علوم الحاسب – نظم المعلومات ) للعام الجامعى  2102/2102م

(

وبناءا" على رغبات الطالب والتنسيق الداخلى فقد تم توزيع الطالب على المشاريع
وتم اعالنهم لتسجيل اى اعتراض لمدة أربعة ايام .
وبناءا" على ذلك فانو يتم رفع األمر الى سيادتكم للتكرم بالموافقة واإلعتماد واتخاذ
ماترونو سيادتكم مناسبا .

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ1م /غادة سامى الطويل

مرفق طيو  -:كشوف مشاريع التخرج لطالب الفرقة الرابعة بقسميها  2102/2102م

جامعة قناة السويس

كلـية الحاسـبات والمعلـومات
شئون التعليم والطالب

اعالن ىام

لطـالب البكالـوريوس

فـ ـي ض ــوء الموع ــد المق ــرر لمناقش ــة مش ــروع التخ ــرج وال ــذي تح ــدد ي ــوم الثالث ــاء المواف ــق / 7 /02
 2100م
على جميع الطالب مراعاة مايلى _:

 )0بداية المشاريع يوم األربعاء الموافق  2100 / 6 /22م
 )2أخر موعد لتسليم المشـروع فـي مكتـب السـيد األسـتاذ الـدكتور  /وكيـل الكليـة لشـئون التعلـيم
والطالب ىو الساعة العاشرة صباحا (تماماً ) الموافق يوم األحد الموافق  2100/7/01م

 )2يــتم تســليم ( 5خمــس) نسـ مــن المشــروع ة كــل نســخة عبــارة عــن قــرص مــدمج  CDوتقريــر
مطبوع 1
 )4يش ــتمل الق ــرص الم ــدمج عل ــى جمي ــع ملف ــات المص ــدر للمش ــروع +المل ــف التنفي ــذي +ك ــل
الملفات المطلوبة لتشغيل المشروع  +ملف بو نسخو إلكترونية من التقرير المطبوع 1
 )5سيتم تنزيل المشروعات التى تم تسليمها على أجهــزه المناقشــة بقاعــة الحلقـات البحثيـة بـدءا
مــن الســاعة  01صــباحا وحتــى الســاعة  2ظه ـرا يــوم األحــد الموافــق  2100 /7/ 01م بمعرفــة
لجنة من معاونى ىيئـة التـدريس تقـوم الكليـة بتشـكيلها وفـي وجـود اثنـين (بحـد أقصـى ) مـن طـالب
المشروع 1
وسـيتم اسـتخدام القـرص الـذي تـم تسـليمو فــي صـباح اليـوم لتكـوين المشـروع والملفـات التنفيذيــة
من ملفات المصدر ثم تنزيـل الملفـات التنفيذيـة الناتجـة علـى الجهـاز وفـي حالـة وجـود مشـكلو فـي
إحدى المرحلتين سـيتم إثباتهـا لخصـم درجـات مقابـل السـماح باسـتخدام قـرص جديـد علـى أن يـتم
تسليم خمس نس من ىذا القرص الجديد في ذات اليوم 1
 )6ســتكون المناقشــة علــى أجهــزة الكليــة فــي قاعــة الحلقــات البحثيــة ولــن يقبــل إدخــال أجهــزة
خارجية
_)7على جميع الطالب التواجد في تمـام الساعـة التاسعة صباحـاً يـوم المناقشـة
( الثالثاء الموافق  2100 / 7 /02م )

وسوف تكون مده المناقشة لكل مشروع حوالي ساعة 1
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ا1د /جمال عبد الستار القاضى

جامعة قناة السويس

كليـة الحاسـبات والمعلـومات

عميد الكلية
ا1د /حامد محمد نصار

ـــــــــــــــــــــ

السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية
تحيو طيبو  11وبعــدةةةة

أتشـرف بان ارفق لسـيادتكم قـوائم مـشروعات التخـرج لطـالب البكالوريـوس

بالكليـة للعام الجامعي 2102/2102م 1

برجاء التفضل بالموافقة ورفع االمر الى السيد األستاذ الدكتور  /نائب رئيس
الجامعة للتفضل باإلعتماد نيابة عن مجلس الكلية 1

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ةةةةةةة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ا1م /غادة سامى الطويل

مذكرة للعرض
على السيد األستاذ الدكتور /رئيس جامعة قناة السويس
أتشـرف بان ارفق لسـيادتكم قـوائم مـشروعات التخـرج لطـالب البكالوريـوس بالكليـة (
قسم علوم الحاسب – قسم نظم المعلومات )
الئحة جديدة وقديمة للعام الجامعي 2102/2100م 1
واألمر معروض على سيادتكم للتكرم بالموافقة واإلعتماد نيابة عن مجلس الكليو1

عميد الكلية
ا1د  /محمد السيد وحيد

