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 ( بكلية الهندسة ) ماجستير العلميةبيان بالحاصلين علي درجات 

 

 القسم و رقم التليفون االسم م
الدرجة 
 العلمية

 تاريخ المنح
عنوان الرسالة باللغة 

 العربية
 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية

 مها جمال الدٌن الشٌخ  .1
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 19/1/5115 ماجستٌر
تطوٌر عاكس متعدد 
المستوٌات منخفض 

 التكالٌف

Development of a low 
Cost Multi Level Inverter 

 حسٌن إسماعٌل احمد  .5
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 19/1/5115 ماجستٌر

الكهربٌة )تحسٌن الخواص 
لعازالت البورسلٌن 
باستخدام الطالء 

 السلٌكونً(

Improving of electrical 
performance of 

porcelain insulators 
using silicon coating 

 هالة دمحم احمد حمدون  .3
 كهرباء
 حاسبات

 31/3/5115 ماجستٌر
االتصال الكمً عبر أنظمة 
البت الكمً المتسارعة فً 

 الذاتًحالة المصور 

Quantum 
Communication via 
Accelerated Multi – 

Qubit System in Non – 
Inertial Frames 

 حجاج عبد الجابر مرتضى  .4
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 57/4/5115 ماجستٌر

)دراسة أسطح العازالت 
البولٌمارٌة الكارهة للماء 

تحت ظروف المناخ 
 الصحراوي (

Study The Hydrophobic 
Surface Polymer Insulators 

Under Environmental 
Desert Conditions 
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 57/4/5115 ماجستٌر عماره لمٌس مصطفً أحمد  .5

 هدراسة تطبٌك اال نظم
الحرارٌة النشطة فً مبانً 

المناطك الحارة 
مبانً مدٌنة  –الصحراوٌة 

أسوان الجدٌدة كدراسة 
 حالة

Study of Applying 
Thermally Activated 

Building Systems in Hot 
Desert Climate " Building 
of New Aswan city as a 

Case Study 

 55/5/5115 ماجستٌر مدنً صفٌة دمحم خضري  .6
تموٌة الجسور المعرضة 

 للزالزل

Retrofit of Embankments 
subjected to 
Earthquakes 

 أحمد عبد الرحٌم دمحم  .7
 كهرباء

 اتصاالت
 31/6/5115 ماجستٌر

أداء نظام تطور تحسٌن 

المدى الطوٌل من خالل 
تملٌل نسبة ذروة الموي إلً 

متوسط الموي ومعدل 
 الخطأ

Improvement of The 
performance of Long Term 

Evolution (LTE) System 
Through peak-to- Average 
Power Ratio (PAPR) and Bit 
Error Rate(BER) Reduction 

 31/6/5115 ماجستٌر عماره زٌنب حسن صالح  .8

دراسة تملٌلٌة للتصمٌم 
الداخلً للفنادق السٌاحٌة 

فنادق مدٌنة  –المصرٌة 
 أسوان كدراسة حالة

An Analytical Study at 
the interior Design of 
Egyptian Touristic 

Hotels ( Aswan City 
Hotels as a Case Study 
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 عبد الرحمن ٌوسف احمد  .9

 كهرباء

 الكترونٌات
 واتصاالت

 59/7/5115 ماجستٌر

تصمٌم مكبر الصوتٌات 
من الفئة )د( علً بنٌة 

محول الجهد المستمر لجهد 
 مستمر

Design Class-D Audio 
Amplifier Based on DC-

DC Buck Converter 
Topology 

 لؤي عبد الرحٌم عثمان  .11
 كهرباء
 حاسبات

 59/7/5115 ماجستٌر
 ةالمغطا المشاةتحدٌد 

جزئٌا باستخدام المصنفات 
 الجزئٌة

Partially Occluded 
Pedestrian Detection 

Using Part- Based 
Classifiers 

 أمانً عبد البالً محمود  .11
 كهرباء
 حاسبات

 59/7/5115 ماجستٌر

التعرف علً لغة اإلشارة 
العربٌة باستخدام معالم 
 مرئٌة ونماذج ماركوف

 المخفٌة

Appearance-based 
Arabic Sign Recognition 
using Hidden Markov 

Models 

 دمحم حامد دمحم  .15
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 59/7/5115 ماجستٌر

دراسة ظاهرة الموس 
الكهربً ذو نطاق الجاف 

علً أسطح العازالت 
 البولٌمرٌة

Study the dry band 
arcing phenomena on 

the surfaces of polymeric 
insulators 

 دمحم عبد الفضٌل رٌاض  .13
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 31/9/5115 ماجستٌر
التحكم المتمدم لنظم الموي 
 الكهربٌة للطائرات الحدٌثة

Advanced Control of 
Modern Aircraft Electric 

power systems 

 محمود عبد ربه رمٌنن  .14
 كهرباء

 اتصاالت
56/11/5115 ماجستٌر  

تصمٌم وتنفٌذ هوائٌات 
أحادٌة المطبٌة مطبوعة لها 

حز متعدد  خصائص نطاق

Design and 
Implementation of 
Printed Monopole 
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لالتصاالت الالسلكٌة ذات 
النطاق الترددي فائك 

 االتساع

Antennas With Mutiple 
Band – Notched 

Characteristics for UWB 
Wireless 

Communicatiions 

 دمحم فرج دمحم حسام   .15
 كهرباء

الكترونٌات 
 واتصاالت

58/15/5115 ماجستٌر  
طرق جدٌدة الستشعار 

الطٌف فً أنظمة الرادٌو 
 اإلدراكً

New Techniques for 
Cognitive Radio 

Spectrum Sensing 

58/15/5115 ماجستٌر مدنً أحمد محمود حسن  .16  
سلون خوازٌك الحفر 

 لألحمالالدوار المعرضة 
 الدٌنامٌكٌة الراسٌة

Behavior of bored piles 
subjected to vertical 

dynamic loads 

 


