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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

 احمد سٌد نور الدٌن دمحم  .1
 مدنى
 راي

 66/6/6118 ماجستٌر

التنبؤ  بالتغٌر فً  مناسٌب  
المٌاه الجوفٌة  نتٌجة 

إلنشاء لناطر نجع حمادي  
الجدٌدة باستخدام  الشبكات 

 العصبٌة االصطناعٌة

Prediction of the change 
of groundwater levels 

due to the construction 
of new Nag-Hammadi 

Barrag Using the 
Artificial Neural 

Networks 

 66/6/6118 ماجستٌر عمارة حمادة شعبان عبد المادر  .6

تمٌم األداء الحراري 
للمسكن النوبً " دراسة 

ممارنة بٌن المسكن 
 التملٌدي والمستحدث "

Assessment Thermal 
Performance of The 

Nubian House" A 
Comparison study 

Between Traditional and 
Modern House 

 عمرو احمد حسن أمر هللا  .3
 كهرباء

الكترونٌات 
 واتصاالت

 68/5/6118 ماجستٌر

تمنٌات متٌنة لترمٌز المناه 
فً نظام اتصاالت متعدد 

المدخالت متعدد 
تعدٌل المخرجات ذو 

Robust Channel Coding 
Techniques for Multi-
Input Multi- Output 
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 Constant (MIMO) الغالف الثابت
Envelope Modulation 
(CEM) Communication 

System 

4.  
أمانً أبو الحسن الشاذلً 

 أحمد

 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 68/5/6118 ماجستٌر
تحسٌن األداء الكهربً 
 لطبمات أشباه الموصالت

 لكابالت الموى

The improvement of 
electrical performance 

for semi-conducting 
layers of power cables 

 مها محمود أٌوب  .5
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 68/5/6118 ماجستٌر

تطوٌر طرٌمة تدفك سرٌان 
المدرة المستمر لتحلٌل 

اتزان الجهد لشبكات النمل 
الكبٌرة المتصلة مع 

 الرٌاحمحطات طالة 

Developing Continuation 
Power-flow method for 

Voltage Stability analysis 
of Large transmission 
networks connected 

with wind Power Plants 

 سهام عبد الفتاح عامر حسن  .6
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 67/6/6118 ماجستٌر

التحكم فى جهد شبكات 
التوزٌع الخطٌة المغذاه 

الخالٌا الشمسٌة  بطالة
باستخدام نظام لتخزٌن 

 الطالة

(Voltage control of 
photovoltaic – Supplied  

Radial Distribution 
Networks Using Energy 

Storage System) 

 66/9/6118 ماجستٌر مدنى أحمد صالح دمحم عبد الحمٌد  .7
تطوٌر نظام إلدارة صٌانة 

شبكات الطرق للمدن 
 الصغٌرة

Developing Pavement 
maintenance 

management system for 



 جامعة أسوان

 كلية الهندسة

 الدراسات العليا والبحوث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

(nasra sayed ) 

small cities 

 أحمد زٌدانمنً دمحم   .8
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 66/9/6118 ماجستٌر
الخصائص الكهربائٌة 

والفوق صوتٌة للعازالت 
 غٌر السٌرامٌكٌة

Electrical and Ultrasonic 
Properties of Non – 
Ceramic Insulators 

9.  
عبد الناصر عبد المنعم عبد 

 الوهاب
 69/11/6118 ماجستٌر مدنى

التحلٌل العددي لسلون 
الكمرات  ذات النهاٌات 

 متغٌرة العمك

Numerical Investigation 
of Dapped End Beams 

Behavior 

11.  
عبد الرحمن أحمد سعد حسن 

 عبده الصحصاح
 69/11/6118 ماجستٌر مدنى

التحلٌل اإلنشائً للبالطات 
الخرسانٌة المسلحة ذات 

الفتحات والممواه باستخدام 
 األلٌاف البولٌمرٌة المسلحة

Structural Behavior of RC 
Slabs with Opening and 
Strengthened with FRP 

 أحمد رشاد دمحم نور  .11
 كهرباء
لوي 

 واآلالت
 69/11/6118 ماجستٌر

 ً األداءدراسة والتحكم ف
للمحركات  ًالدٌنامٌك

الحثٌة ذات التغذٌة 

المزدوجة المتصلة بالشبكة 
 المدارة بطالة الرٌاح

Study and Control of the 
Dynamic Performance of 

the Grid- Connected 
Double Fed Induction 
Generators Driven by 

Wind Energy 

 19/11/6118 ماجستٌر مدنى أٌمن رجب أحمد حمد هللا  .16

لتموٌة  العددى التنبؤ
 ًعصب الكمرات س

المدرفلة على البارد تحت 
 فمط االنحناءتأثٌر عزم 

Numerical Prediction of 
Optimized Web Stiffener 

for Cold- formed 
Channels Subjected to 

Pure Bending 
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13.  
حسٌن عبد العاطً حسٌن 

 دمحم
 19/11/6118 ماجستٌر عمارة

فاعلٌة االنظمة الرأسٌة 
الخضراء فً تحسٌن البٌئة 
الداخلٌة للمبانً السكنٌة فً 

صعٌد مصر " مدٌنة 

أسوان الجدٌدة كدراسة 
 حالة "

The Effectivenesss of The 
Green Vertical Systems ( 
GVS ) in Improving The 
Indoor Environment of 

The Residential Buildings 
in Upper Egypt ( New 
Aswan City as a Case 

Study 

 جهاد نادي محمود حسن  .14
 كهرباء

 اتصاالت
 19/11/6118 ماجستٌر

تصمٌم وتحسٌن أداء 
الهوائٌات باستخدام المٌتا 

 مواد

Design and performance 
Enhancement of 

Metamaterial – Based 
Antennas 

 بسمه بهلول دمحم عثمان  .15
 كهرباء

حاسبات 
 وتحكم

 31/16/6118 ماجستٌر

التعرف علً هجاء 
األصابع للحروف العربٌة 
باستخدام كامٌرا ثالثٌة 

 األبعاد

" Arabic Language 
Fingerspelling 

Recognition Using 3D 
Camera " 

 تموي سامً دمحم كمال  .16
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 31/16/6118 ماجستٌر

تأثٌر السوائل النانونٌة 
المتشعبة علً تمادم زٌوت 

 محوالت الموي
 

Study the Effect of 
Hybrid Nanofluids on 

Power Transformer Aged 
Oil 

 


