
 جامعة أسوان

 كلية الهندسة

 الدراسات العليا والبحوث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 764/ 7331673فاكس/           1177داخلي :             764/ 7331776 – 764/ 7331664ت : 

(nasra sayed ) 
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 القسم و رقم التليفون االسم م
الدرجة 
 العلمية

 تاريخ المنح
عنوان الرسالة باللغة 

 العربية
 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية

 محمود دمحم عبدهللا منصور  .1
 كهرباء
قوي 
 واآلالت

66/1/6116 ماجستٌر  

)تحسٌن أداء الشرائط 
المختلفة للعزل فً 

 تطبٌقات الجهد العالً(
 

Improvement 
Performance of different 
Tapes Insulation for High 

Voltage application 

66/1/6116 ماجستٌر عمارة مٌنا عادل منٌر  .6  
المبانً سابقة التجهٌز 
وتؤثٌرها علً اإلسكان 

 منخفض التكالٌف

Prefabricated Buildings 
and its Effect on the 

Low-cost Housing 

 فاطمة سٌد أحمد حامد  .3
 كهرباء
 حاسبات

69/6/6116 ماجستٌر  

استغالل إمكانٌات شبكة 
من معالجات انتل متعددة 

الجبر القلوب لتسرٌع 
 الخطً الكثٌف

Exploiting the 
Capabilities of 

Distributed Multi-Core 
Intel Processors for 
Accelerating Dense 

Linear Algebra 

 شٌماء أحمد محمود قناوي  .4
 كهرباء
قوي 
 واآلالت

69/6/6116 ماجستٌر  
الخصائص الكهربٌة 

للبولً اٌثٌلٌن المتشابك 
المحتوي علً مستوٌات 

Electrical Characteristics 
of XLPE Containing 
Different Levels of 
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مختلفة من مالً كربون 
 الكالسٌوم

Calcium Carbonate 
Fillers 

 أحمد دمحم سالم علً  .5
 كهرباء
قوي 
 واآلالت

69/6/6116 ماجستٌر  
تطوٌر عواكس متعددة 
المستوٌات ذات الثالثة 

 أوجه

Development of Three-
Phase Multi-Level 

Inverters 

 فاطمة احمد حلمً  مكاوي  .6
 كهرباء

الكترونٌات 
 واتصاالت

68/3/6116 ماجستٌر  
تصمٌم الدوائر المتكاملة 
إلدارة الطاقة لنظم الخالٌا 

 الضوئٌة

Design of integrated 
CMOS power 
management 

architecture for PV 
system 

 كرستٌن جرجس مٌالد  .7
 كهرباء
قوي 
 واآلالت

31/5/6116 ماجستٌر  
تقٌٌم النحر ومقاومة التآكل 

 للعازالت البولٌمارٌة

Evaluation of Tracking 
and Erosion Resistance 
of Polymer Insulators 

 نهً دمحم أنور قناوي  .8
 كهرباء
قوي 
 واآلالت

67/6/6116 ماجستٌر  

تحسٌن اداء تولٌفات من 
السٌلكون المطاطً و 

بروبلٌن داٌٌن االٌثلٌن 
منمر كعازالت للجهد 

 العادي

Performance 
Improvement of silicone 
rubber and Epdm rubber 
Blends as High Voltage 

Insulator 

 أحمد دمحم عبد المحسن  .9
 كهرباء

الكترونٌات 
 واتصاالت

31/11/6116 ماجستٌر  

تصمٌم وعمل دراسة 
مقارنة للعواكس متعددة 
المستوٌات ذي الوجه 

 الواحد

Design and Comparative 
Study of Single Phase 
Multilevel Inverters 
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 على سلٌم دمحم إبراهٌم  .11
 كهرباء
قوي 
 واآلالت

68/11/6116 ماجستٌر  

تهٌئة تحلٌل تدفق القدرة 
لكفاءة محاكاة انظمة 

باستخدام التوزٌع النشطة 
تقرٌب داله الجرانج 

 متعددة الحدود

Initialized power-flow 
analysis for efficient 
simulation of active 
distribution systems 

using Lagrange 
polynomial function 

approximation 

 حسام صالح حسٌن سالمه  .11
 كهرباء
قوي 
 واآلالت

65/16/6116 ماجستٌر  

التردد  التخفٌف من تذبذب
والجهد للشبكات 

المٌكروئٌة المتصلة 
بمصادر الطاقة المتجددة 

باستخدام المغناطٌسٌة فائقة 
 التوصٌل لتخزٌن الطاقة

Mitigating the Frequency 
and Voltage Fluctuation 

of Micro grids Connected 
to Renewable Energy 

sources Using 
Superconducting 

Magnetic Energy Storage 

16.  
 رضٌه توفٌق دمحم احمد

 

 كهرباء
قوي 
 واآلالت

65/16/6116 ماجستٌر  
تؤثٌر مالئ المٌكا علً 
الخصائص الكهربٌة 

 للعوازل البولمرٌة

Mica Filler Effect on 
Electrical Characteristics 

of Polymer Insulators 

 


