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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

 حماد محروص حماد أحمد  .1
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 32/1/3119 ماجستٌر
تنسٌك حماٌة أنظمة 

التوزٌع الشعاعٌة المتصلة 
 مع المولدات الموزعة

Protection Coordination of 

Radial Distribution Systems 

Connected with Distributed 

Generators 

 إسراء سٌد أمٌن دمحم  .3
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 32/1/3119 ماجستٌر

تأثٌر مالئ الكاولٌن على 
الكهربائٌة  الخصائص

والمٌكانٌكٌة للمواد 
 البولٌمارٌة

Effect of Kaolin Filler on 
the Electrical and 

Mechanical Properties of 
Polymeric  Materials 

 رامً دمحم فواد مرسً  .2
 كهرباء

الكترونٌات 
 واتصاالت

 32/1/3119 ماجستٌر
ضربات   متابعة معدل

 ًالملب للمسافرٌن ف
 المركبات بدون سائك

Heart Rate Monitoring 
for Passengers in 

Driverless Vehicles 

 فاطمة محمود دمحم ركابً  .4
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 32/1/3119 ماجستٌر
أداء العازالت غٌر 

السٌرامٌكٌة عند الموالع 
 الساحلٌة الماسٌة

performance of Non-
Ceramic Insulators at a 

Service Coastal Sites 
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Using mat lab 

 ٌوسف بدري عثمان حسن  .5
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 32/1/3119 ماجستٌر
تحسٌن اداء انظمة الطالة 
 الشمسٌة إلنارة الشوارع

Performance 
Improvement of Solar 
Street Lighting System 

 والء حمدي عبد الرحٌم أحمد  .6
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 32/1/3119 ماجستٌر

تحلٌل احتمالٌة مسارات 
المدرة الكهربٌة لشبكات 

التوزٌع الشعاعٌة المحتوٌة 
علً اجهزة التحكم فً 

 الجهد

Probabilistic Load Flow 
Analysis of Radial 

Distribution Networks 
Including Voltage Control 

Devices 

 32/1/3119 ماجستٌر عماره هبه محمود عبد العزٌز  .7

لالرتماء نحو منهجٌة 
الحضري بالجزر النٌلٌة 

كاحد محاور التنمٌة 
السٌاحٌة المستدامة لمدٌنة 
أسوان ) جزٌرة االلفنتٌن 
 بأسوان كدراسة حالة (

An Approach for Urban 
Upgrade of Nile Islands: 

Towards  Sustainable 
Tourism Development of 

Aswan  Elephantine Island 
in Aswan as Case Study 

 أحمد عبد العزٌز طه حسن  .8
 كهرباء

الكترونٌات 
 واتصاالت

 35/3/3119 ماجستٌر

تصمٌم هوائٌات رلعه 
شرٌطٌة باستخدام المٌتا 
مواد ونظرٌة خصائص 
النسك التصاالت الجٌل 

 الخامس الالسلٌكٌة

Design of Microstrip 
Antennas Using 

Metamaterials and 
Characteristic Mode 

Theory for 5G Wireless 
Communications 

 Toward Techniques forنحو آلٌات لتطبٌك مبادئ  35/3/3119 ماجستٌر عماره منة هللا صالح رفاعً محمود  .9
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التصمٌم الحضري 
المستدام لتطوٌر الفراغات 
المفتوحة بالحرم الجامعٌة 
)جامعة أسوان بمنطمة 
 صحاري كدراسة حالة(

Applying the Principles 
of Sustainable Urban 

Design to Develop the 
Open Spaces of 

University Campuses 
(Aswan University in 

Sahary as a Case Study 

 هبة ٌوسف نوبً أحمد  .11
 كهرباء

الكترونٌات 
 واتصاالت

 35/2/3119 ماجستٌر

تحسٌن استمرار الجهد 
وتملٌل مفالٌد الطالة لنظم 
الموي الكهربٌة باستخدام 

 تمنٌات مثلً حدٌثة

Voltage Stability 
Improvement and Power 

Loss Minimization of 
Power Systems Using 
Recant Optimization 

Techniques 

11.  
رحاب عبد الرؤف محمود 

 إبراهٌم

 كهرباء
الكترونٌات 
 واتصاالت

 35/2/3119 ماجستٌر

 Wi تكامل فعال بٌن تمنٌتً
– Fi /WiGig  لنماط

وصول الجٌل الخامس 
 فائمة السعة وتطبٌماتها

Efficient Wi–Fi /WiGig 
Integration for Ultra-

High Capacity 5G Access 
Points and their 

Applications 

13.  
منً مصطفً عبد الفتاح 

 أحمد

 كهرباء
الكترونٌات 
 واتصاالت

 35/2/3119 ماجستٌر

بروتوكالت التوجٌه الفعالة 
لشبكات االستشعار 

الالسلكٌة الهجٌنة التً 
 تعمل تحت الماء

Efficient Routing 
Protocols for Hybrid 
Underwater Wireless 

Sensor Networks 
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 أحمد عزت رفاعً  .12

 كهرباء

الكترونٌات 
 واتصاالت

 35/2/3119 ماجستٌر
التضمٌن متعددة اتصاالت 

األطٌاف للمناة الصوتٌة 
 تحت الماء

Multicarrier 
Communication for 

Underwater Acoustic 
Channel 

14.  
سلمً عبد الستار توفٌك 

 محمود

 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 35/2/3119 ماجستٌر
تحسٌن أمان نظم الموى 

الكهربٌة باستخدام 
 خوارزمٌات مثلى متطورة

Enhancement of power 
systems security using 

developed optimization 
algorithms 

 33/4/3119 ماجستٌر مدنً رٌهام دمحم سعٌد نوبً  .15

تمٌٌم  المتطلبات المالحٌة 
لنهر النٌل فً الحبس من 
مدٌنة أسوان إلى لناطر 

 آسنا

(Determination of 
Navigation 

Requirements in Nile 
River Reach from Aswan 

City to Esna Barrages 

16.  
حسٌن عبد الموجود حسٌن 

 عبد المادر

 كهرباء

لوي 
 واآلالت

 33/4/3119 ماجستٌر
التوزٌع االمثل لمصادر 

الطالة الموزعة باستخدام 
 تمنٌات مثلى مختلفة

Optimal Allocation of 
Distributed Energy 

Resources Using 
Different Metaheuristic 

Optimization Techniques 

 33/4/3119 ماجستٌر مدنً ماهٌتاب ناظم محروس  .17

دراسات عن إعادة 
استخدام المٌاه الرمادٌة : 
تأثٌر نوع مادة المرشح 

 وتشكٌلة

Studies on Reuse of 
Greywater ; Influence of 
Filter Media Type and its 

Configuration 
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 فاطمه سلٌم حسن دمحم  .18
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 33/4/3119 ماجستٌر
تصمٌم نظام تحوٌل طالة 
الرٌاح للتطبٌمات الغٌر 
 متصلة بالشبكة الكهربٌة

" Design of Small Wind 
Energy Conversion 

System for Stand-alone 
Applications " 

19.  
إٌمان عبد الرحٌم رشٌدي 

 أحمد
الكترونٌات 
 واتصاالت

 33/4/3119 ماجستٌر
انظمة متٌنة لتضمٌن متعدد 

الحوامل لالتصال بٌن 
 المركبات

Robust Multi- Carrier 
Modulation Techniques 
for Vehicle - to-Vehicle 
(V2V) Communication 

systems 

 سماح بدر الدٌن دمحم أحمد دمحم  .31
الكترونٌات 
 واتصاالت

 33/4/3119 ماجستٌر

تصمٌم وتنفٌذ هوائٌات 
رلعه  ذات نطاق متعدد 
لتطبٌمات االتصاالت 

 الالسلكٌة

Design and 
Implementation of 
Multiband Patch 

Antennas for Wireless 
Communication 

Applications 

 نحمده حسٌن األمٌر حسٌن  .31
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 38/5/3119 ماجستٌر

عاكس الرنٌن متناهً 
الصغر ذو الثالثة اوجه 
ألنظمة الخالٌا الفوتو 

المتصلة بالشبكة  ةفولتٌ
 الكهربٌة

"Resonant Micro-
inverter for three-phase 

grid connected 
photovoltaic systems " 

 Analysis of p-y Curves forاألحادٌة  تحلٌل الخوازٌك 38/5/3119 ماجستٌر مدنًعبد الرحمن حسن عبد   .33
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ذات لطر كبٌر بطرٌمة  الستار الراوي
منحنٌات ) الحمل 

واالنفعال (  والمنفذة فً 
 طٌن متغٌر الموام " .

Large Diameter 
Monopiles constructed 

in clay with Different 
consistency 

32.  
مصطفً بكري عباس 

 مسعود
 38/5/3119 ماجستٌر مدنً

للمواعد  االحتمالًالتحلٌل 
الشرٌطٌة المرتكزة على 
 تربة متغٌرة الخصائص

Probabilistic analysis of 
strip footings resting on 

anisotropic soil 

 فاطمة سٌد مأمون لرنً  .34
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 38/5/3119 ماجستٌر

تحسٌن استمرار منظومة 
الموى الكهربٌة باستخدام 

خوارزمٌات مختلفة 
 للحملللطرح األمثل 

Power System Stability 
Enhancement Using 

Different Optimal Load 
Shedding Algorithms 

 إلهام حسن حسٌن خلٌفة  .35
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 38/5/3119 ماجستٌر
الخصائص الكهربائٌة 
والحرارٌة  للعازالت 

 المتراكبة النانونٌة

Electrical and Thermal 
Characteristics of 

Nanocomposite Outdoor 
Insulators 

36.  
عزه االمٌر عبد الفتاح 

 إبراهٌم

 كهرباء
الكترونٌات 
 واتصاالت

 38/5/3119 ماجستٌر
تمنٌات لتمدٌر المناه فً الي 

 فاي
" Li – Fi Channel 

Estimation Techniques " 

 احمد سلٌمان محمود حسن  .37
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 36/6/3119 ماجستٌر
للتنبؤ بجهد  طرٌمة جدٌدة

االنكسار للعازالت 
 الراتنجٌة

A Novel Method for 
Predicting breakdown 

Voltage of Polymer 
Insulators 
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 دمحم طه محمود موسى  .38

 كهرباء

لوي 
 واآلالت

 39/7/3119 ماجستٌر

تمدٌر جهة االنهٌار 
السطحً للمواد المتراكبة 
باستخدام طرٌمة المربعات 

 الصغري

Estimation of Flashover 
Voltage for Composite 
Material Using Least 

Method 

 شحات ٌسٌن حسٌن شٌماء  .39
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 21/9/3119 ماجستٌر

تمنٌات فعاله الستنتاج 
معامالت المناه فً نظام 
اتصاالت متعدد الدخل 

ومتعدد الخرج ذو التعدٌل 
 الثابت للغالف

Efficient Channel 
Estimation Techniques 

for MIMO Constant 
Envelope Modulation 

Communication System 

21.  
 إٌمان شرلاوي عبد هللا

 شرلاوى

 كهرباء
الكترونٌات 
 واتصاالت

 21/9/3119 ماجستٌر
تحسٌن العزل الكهربً 
لكابالت الجهد العالً 

 باستخدام النماذج الرٌاضٌة

" Improvement of 
Dielectric Strength for 
High Voltage Cables 
Using Mathematical 

Models   " 

 الملٌجً دمحم دمحم دمحم أحمد  .21
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 21/9/3119 ماجستٌر
تطوٌر نظام عاكس متعدد 

المستوٌات لتطبٌمات 
 الخالٌا الشمسٌة

Development of Multi – 
Level Inverter System for 

Photovoltaics 
Application 

 21/9/3119 ماجستٌر مدنى دٌاب ٌوسف دمحم أسماء  .23

مصدر الطالة المتجددة من 
الهضم المشترن للحمأة 

مع مخلفات  اإلبتدائٌة
 الفواكه والخضروات

A renewable energy 
source from co-digestion 

of primary sludge with 
fruit and vegetable 
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 كلية الهندسة
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wastes 

 أحمد دمحم نور الدٌن الزللوبً  .22
 كهرباء

الكترونٌات 
 واتصاالت

 21/11/3119 ماجستٌر
تمٌٌم أداء الموجات المللى 
مترٌة فى شبكات الجٌل 

 الخامس

Performance Evaluation 
of mm Wave in 5G 

Networks 

24.  
منار ناصر صالح الدٌن دمحم) 

 معٌدة(
 21/11/3119 ماجستٌر مدنى

دراسة سلون  اساسات 
المنشأت البحرٌة فً التربة 

 الرملٌة

 

Study of the Behavior of 
Offshore Foundations  

Embedded in Sandy Soil 

 هللاإٌمان جمعه مختار جاه   .25
 كهرباء

الكترونٌات 
 واتصاالت

 37/11/3119 ماجستٌر

تصمٌم الدوائر المتكاملة 
إلدارة الطالة لنظم الخالٌا 

الضوئٌة باستخدام 
 مستشعر واحد

Design of single output 
sensor on-chip 

integrated MPPT for 
solar system 

26.  
صفاء رأفت عبد الرحٌم 

 )معٌدة(خلٌفة
 37/11/3119 ماجستٌر مدنى

 االنهٌار مٌكانٌكا تطبٌمات
 االختراق سلون لدراسة

 كمرٌة ألال البالطات فً

Application of Damage 
Mechanics For 

Investigation Punching 
Behavior In Flat Slab 

27.  
مصطفً علً  الضوي جاه 

 الرسول

 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 21/13/3119 ماجستٌر

العمر االفتراضً المتولع 

لكابالت البولً اٌثلٌن 
المتشابن باستخدام  تحلٌل 

 تعجٌل التمادم

 
Life Time Expectancy for 

Cross Linked 
Polyethylene Cables 

Using Accelerated Aging 
Analysis 
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 الزهراء عبد الكرٌم أحمد دمحم  .28
 كهرباء
لوي 
 واآلالت

 21/13/3119 ماجستٌر

خصائص عزل تولٌفات  
مــن اللدائن الحرارٌة ذو 
التٌار المتردد لكابالت 

 باستخدامالموى الكهربٌة 
 الشبكات العصبٌة

AC Characteristics of 
thermoplastic blends for 

power cables using 
neural networks 

29.  
منى صالح عبد الرءوف 

 اسماعٌل
 21/13/3119 ماجستٌر مدنى

اإلنشائً للكمرات التحلٌل 
الخرسانٌة العمٌمة ذات 

 الفتحات
 

Structural analysis of 
concrete deep beams 

with openings 

 


