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 كلمـة

 سبع السيد ألاستاذ الدكتور/ مجدى عبد الرؤوف

 رئيس الجامعة  
 

 

فيييطار يييماارجاميييمناامبعيييةا لبيييماععمي يييةاتهدفيييىاتهعيريييعاتهايييعا  ييي  ار ييي ا ييي    ات عي بيييم ا

اهيي اااتهيقوا بي نااياا  يمات اتمنمبعيةابيطا ي ل راهبيلااته اتييم اتهعي يمااربي تاجراا ي ابيماتهلا
ل
مزبةاهيدمثي  ااته تاي  ااتييامرتاات

ايفاما  اره اابطاا منم ا   راليي رايد اتهدفى.

ااتهدييييمثي  اام اهييييةاابييييطابلبيييييااتهيييي ااات ليييي  ااييييمعاتاااتهعمبييييةا ردييييرات عي بييييم ااتها ا ييييااد ثيييي اته ييييرتي  اتهاييييعا ايييي  ااعبيييي ت

 ااتهيييقوا مبييي اا1028/1029هعيييمناات سييينيةت اضيييملةاه ييي ابيييماجييي اا يييي ا " يييع رسائ ائ ييي نا ااه ييي ااييييم  ات ما يييا  ااتهييي دا ات ا

ااإل تا اراتاااتها ا ااات كادةاامهاعما ابعاإلااتاااتهعمبةاهي اتيم اتهعي مااتهدف ثاا مب ااإص تا اراتاااتهن ر.

 . ـــاتي . . . .مع خالـــص أمنيـــ

 الجامعة رئيس                                                                                                       

 أ.د/مجدى عبدالرؤوف سبع
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 كلمـــــة

نائب رئيس الجامعة / القائم بأعمالالسيد األستاذ الدكتور  
وثللدراسات العليا والبح  

ـــــــــــــــــــــ   

 منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق من    

دليل  -أن أقدم  كأحد الشرايين التى تتدفق إلمداد الباحثين باألدلة المتضمنة لكل ماهو جديد ، فيسعدنى

وثيق والمكتبة الذى قامت بإعداده إدارة الت  -8102/8102لعام  المسجلةرسائل الماجستير والدكتوراة 

                         1بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وقامت بإصداره إدارة النشر

   

1مع خالص أمنياتى   
 

د/ مصطفى الشيخ             1أ                   

      القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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2112/2112دليل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة بجامعة طنطا للعام الجامعي    

 تحت رعاية

 ألاستاذ الدكتور/مجدي عبدالرؤوف سبع

 رئيس الجامعة

 إلاشراف العام

 ألاستاذ الدكتور/مصطفي الشيخ

      القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

يذيإلاشراف التنف  

 ألاستاذ/ أحمد رشاد شلبي

 عام الجامعة أمين 

:     إدارة النشرإلاصدار                    إدارة التوثيق واملكتبة:     إعداد وكتابة وتنسيق  

                                                    إلادارةالعامة ملركز املعلومات والتوثيق                                                                       مع تحيات:
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 "ل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلةـــــــــدلي"

 1028/1029 الجامعي عاملل 
 إعداد / إدارة التوثيق والمكتبة

 باإلشتراك مع / اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
 إصدار/ إدارة النشر
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 قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

 الماجستير : ـ أولا 

 
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/2/2112 دراسة حركة نظام ديناميكى مهتز باستخدام إحدى طرق اإلضطراب المناسبة امانى فهمى محمد عبد الدايم 1

 أ.د/منى احمد درويش

 أ.د/طارق صالح عامر

  عبال ج  د/عبد هللا

 16/3/2112 دراسةالحركة الديناميكية لنظمة اهتزازية مثارة بالقرب من الرنين شيماء احمد محمد محمد حسن 2

 أ.د/ منى احمد درويش 

 أ.د/ طارق صالح عامر 

 د./ عبد اللة عبال ج  

 12/11/2112 ب من الرنيندراسة حركة واستقرار نظام ديناميكى بالقر عبد الكريم سعيد عبد الكريم المير 3

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم

 ا.د/طارق صالح عامر

 د/محمد على بك عبد الرحمن

 16/3/2112 حلو  معادلت قوى الحركة النقطية فى وجود معام ت مبهمة منى توفيق احمد عامر  4

 أ.د/ منى احمد درويش

 أ.د/ محمد شكرى نايل 

 د./ محمد مصطفى البرهامى

 ور ابراهيم عسلنادية ان 5
تخليق فيريتات نانومترية وبعض متراكبات محتوية على فتريتات نانومترية ودراسة 

 خصائصها الفيزيائية
15/1/2112 

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم
 د/سها طلعت وفا عبد الهادى عصر

 د/اسامه السيد عبد الرازق

 16/4/2112 ماسك متماثل حو  احدى نقاطة الثابتةدراسة الحركة الدورانية لجسم مت هبة فؤاد على على القافلى 6

 أ.د/ منى احمد درويش

 أ.د/ مجدى ص ح العزب صوان

 أ.د/ طارق صالح حامد

 د./عبدهللا عبال ج  

 16/4/2112 دراسة ديناميكية لبعض نماذج الموائع ذات التطبيقات الهندسية هدى كامل السيد النويهى 7

 أ.د/ منى أحمد درويش

 زكريا الشربينىأ.د/ قدري 

 د./ ياسر السيد جميل
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 ثانياا الدكتوراه : ـ

 

 قسم هندسة األشغال العامة
 أولا الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 ية الغير خطيه تحت تأثير قوى متعددة كدراسة الستقرار والتحكم لبعض النظمة الدينامي طاهر عبد الفتاح بهنسى جمعه 1

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم

 ا.د/سعيد على السيد الصيرفى

 أ.د/ياسر عبد العزيز عامر

 د/أشرف محمد المح وى

 12/11/2112 نظريات عدم التحديد والمخططات فى نظم المعلومات وتطبيقاتها منار محمد احمد عمران 2
 ا.د/محمد شكرى نايل

 أ.د/عبد المنعم محمد عبد العا  قوزع

 12/11/2112 ادلت التفاضلية ذات الشروط والمتغيرات غير المؤكدةدراسة حو  المع مى فتحى محمد زيدان 3

 أ.د/عبد المنعم محمد عبد العا  قوزع

 أ.د/مجدى ص ح العزب

 د/محمد شكرى نايل

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 تحليل شبكات توزيع المياه باستخدام طريقة العناصر المحدودة احمد محمود حسن الحدينى 1

 أ.د/حافظ عبال عفيفى

 د/احمد المرسى احمد المرسى

 د/محمد عبد الس م ايوب

 12/11/2112 تحسين اداء مرشح الرمل البطئ لزالة مركبات الفينو  وام ح الحديد والمنجنيز اسماء محمد عبد اللطيف 2
 عبال عفيفىأ.د/حافظ 

 د/احمد المرسى احمد المرسى

 15/1/2112 اداء الخلطه السفلتيه المحتويه على المواد متناهية الصغر سمير على السيد قطب  3

 ا.د/حافظ عبال عفيفى

 د/اس م محمود ابوالنجا

 د/احمد محمد الكافورى

 أ.د/حافظ عبال عفيفى 12/11/2112 ات مياه الشرب القائمةدراسة وتقيم اعما  تطوير ورفع كفاءة محط محمد السباعى مرسى المزين 4
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 ثانياا الدكتوراه : ـ

 ليوجد                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د/احمد المرسى احمد المرسى

 د/عبد العزيز السيد عبد العزيز

 12/11/2112 تحسين اداء وحدات الترويب الهيدروليكى ذات الحواجز لتنقية مياه الشرب محمد ناصر محمد زمزم 5
 أ.د/حافظ عبال عفيفى

 د/احمد المرسى احمد المرسى

 12/11/2112 تثبيت تربه طبيقة التأسيس للطرق المستدامة محمد يسرى فاروق الربعه 6

 أ.د/حافظ عبال عفيفى

 د/شريف مسعود البدوى

 د/رجاء طلعت عبد الحكيم

 12/12/2112 نمذجه ديناميكيه حركة تزاحم الفراد تحت الظروف العاديه منى عبد الرحمن عبال الجروانى 7

 ىأ.د/حافظ عبال عفيف

 د/اس م محمود ابوالنجا

 د/احمد محمود الكافورى
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 قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية
 

 أولا الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياا الدكتوراه : ـ           

 ل يوجد                        

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/3/2112 تنفيذ مرشحات وهوائيات شريطية صغيرة الحجم وقابلة للتشكيل ألنظمة الموجات الدقيقة آحمد ص ح حمودة عطاهلل 1
 أ.د/محمود آحمد عطية

 د./ عمرو حسين عبدهللا

 12/11/2112 تحسين اداء انظمة الهوائيات باستخدام تقنيات موائمة المعاوقة أسماء السيد عاد  عبد الشافى عمار 2
 هأ.د/محمود احمد عطي

 د/عمرو حسين عبد هللا

 12/11/2112 ثاث القائم على موجة تردد الراديوتالع ج الحرارى باإلج أسماء على على محمد شرف 3
 د/أميرة ص ح عاشور

 د/هبة على الخبى

 17/2/2112 نموذج اتصا  امن وفعا  للنقل الذكر نرمين محمد عبد الغفور 4
 أ.د/ محمد السعيد نصر 

 ل عبد الفتاحد./ رؤيات اسماعي

 نورا صبحى ابراهيم الشيخ  5
تقنية متكاملة من اخفاء المعلومات وامن الطبقة الفيزيائية من اجل نقل عالى المان للبيانات 

 فى الشبكات ال سلكية
16/3/2112 

 د./ عمرو حسين عبدهللا

 د./ رؤيات اسماعيل عبد الفتاح
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 قسم هندسة األنتاج والتصميم الميكانيكى

 أولا الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياا الدكتوراه : ـ

 ليوجد                           
 
 
 
 
 
 
 

 قسم هندسة االنشاءات
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/5/2112 قابلية استخدام المواد المركبة الطبيعية المحلية فى التطبيقات الهندسية أشرف جما  محمد إبراهيم عموش 1

 سيد شعيبد./ عزت ال

 أ.د/ ع ء الدين محمد شرقاوى

 أ.د/ حنفى محمود هنداوى

 16/3/2112 دراسة تشكيل اللواح المتزايد لنتاج دعامة القدم عبد الرحمن عبد اللطيف على 2
 د./ احمد محمد عبد الرحمن

   أ.د/نادر نبيل الليثى
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 ـ أولا الماجستير :

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/2/2112 نموذج لختيار الموردين باستخدام طريقة التحليل الهرمى لمشروعات البنية التحتية بمصر آحمد رأفت محمد محمد الوكيل 1
 أ.د/ عاد  ابراهيم الدسوقى 

 الكورانى د./ تامر مصطفى

 17/2/2112 المقارنة بين اجراءات التحكيم البرطانية والمصرية فى التشييد آحمد سامى عبد العاطى سويلم 2
 أ.د/ عاد  ابراهيم الدسوقى

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 12/6/2112 ةسلوك القواعد الشريطية المرتكزة على تربة رملية مسلحة على تربة طينية لين آحمد محمد حسن النمراوى  3
 أ.د/ محمد الغريب صقر 

 أ.د/ وسيم رجب عزام

 16/3/2112 تطوير أداء مخمدات القص الرأسية لتحسين تشتيت الطاقة الزلزالية احمد مدحت محمود الجما  4
 أ.د/ ساهر رأفت الخريبى

 أ.د/ أيمن احمد سليمة

 15/1/2112 فتحات فى العصب تحت تاثير احما  الك  سلوك الكمرات الفولذية ذات ال احمد عمرو عبد المنعم البغدادى 5
 د/محمود حسن البغدادى

 د/مصطفى فهمى حسنين

 12/6/2112 خواص الخرسانية الجيوبوليمرية المعرضة للحريق الء محمد على محرز 6
 أ.د/ مرير فاروق غازى

 أ.د/ متولى عبدهللا عبد العاطى

 آيه احمد ابراهيم منصور  7
ى للكمرات الخرسانية المسلحة ذات الفتحات المشيدة بشرائح مبتكرة سابقة السلوك اإلنشائ

 الصنع من المونة األسمنتية فائقة األداء ذات التصلب األنفعالى
12/6/2112 

 أ.د/ عماد السيد عتمان 

 د./ احمد طه براغيث

 17/2/2112 يقة التحليل الهرمىدراسة اقتصاديات استدامة الطرق السريعة السفلتية بطر آيه شعبان رزق ابراهيم 2
 أ.د/ عاد  ابراهيم الدسوقى 

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 12/12/2112 اداه الخرسانه الجيوبوليمريه المنتجه باستخدام الركام المعاد تدويره أشرف أسامه الخراط 2

 ا.د/متولى عبد هللا عبد العاطى

 ا.د/السعيد عبد الس م معاطى

 د/محمد حلمى طمان

 16/4/2112 تقييم عوامل النجاح الحرجة لمشاريع البنية التحتيه فى مصر  إنجى مصطفى عبد العا   11
 أ.د/عاد  إبراهيم الدسوقى 

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 دولت محمد عبد القادر الخولى  11
 المقايضة بين الوقت والتكلفة والموارد مع تأثير استه ك سماحيات األنشطة األمثل وحرجية

 الشبكة
16/3/2112 

 أ.د/ عبد الحكيم عبد الخالق خليل

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 ا.د/عماد السيد عتمان 12/12/2112 اداء الكمرات الخرسانيه المسلحة المعدله بالنانوسيليكا المستخرجه من قش الرز كإضافة دينا خالد عبد الرؤوف سبع 12
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 ا.د/محمد حلمى طمان

 د/رضا نجاتى بحيرى

 17/2/2112 المعمرية والخصائص الميكانيكية للخرسانة الجيوبوليمرية المسلحة باأللياف دينا عصام الدين احمد جبر 13
 أ.د/ السعيد عبد الس م معاطى

 د./ محمد حلمى طمان

 17/2/2112 غويةأداء الخرسانة الجيوبوليمرية المنتجة باستخدام الركام الخفيف واإلضافات الر رانيا عبد الفتاح احمد طه 14
 أ.د/ السعيد عبد الس م معاطى

 د./ محمد حلمى طمان

 رانيا محمد حسن نامول 15
الستجابة الزلزالية للمنشآت المعزولة زالزاليا والمعرضه لحركة ارضية قريبة وبعيدة عن 

 الفالق الرضى
15/1/2112 

 ا.د/ساهر رافت الخريبى

 د/تامر مصطفى الكورانى

 17/2/2112 نموذج بالبرمجة الرياضية لدراسة العوامل المؤثرة على اإلضاءة الليلية لمواقع التشييد د عزام روان احمد محم 16
 أ.د/ عاد  ابراهيم الدسوقى 

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 12/6/2112 سلوك الكمرات الصلب المنحنية أفقيا ذات الدعامات المائلة ريم سمير عبد الرحمن دويك 17
 حسن البغدادى أ.د/ محمود 

 د./ نشوى محمد يوسف

 16/4/2112 نمذجة وتحليل أنظمة المدادات الجمالونية المخمدة ريهام حسن إبراهيم فرج 12
 أ.د/ ساهر رأفت الخريبى 

 د./ أيمن احمد سليمة

 17/2/2112 العوائق والمحفزات واستراتيجيات مواحهة البتكار فى التشييد فى مصر سعيد احمد محمد الشناوى  12
 أ.د/ عاد  ابراهيم الدسوقى 

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 12/6/2112 ترتيب الكاب ت فى الكباري ذات الكاب ت مع أنواع متعددة من الصوارى والوص ت ص ح سعد السطوحى السيد دياب 21

 أ.د/ ساهر رأفت الخريبى 

 أ.د/ محمد نجيب ابو سعد 

 د./ محمود حسن البغدادى

 حمد فتحى يوسففتحى م 21
تحليل الكمرات الخرسانية المسلحة المقواه بألواح الخرسانية عالية األداء المسلحة باأللياف 

 سابقة التجهيز فى النحناء 
12/6/2112 

 أ.د/ ساهر رأفت الخريبي

 أ.د/ محمد عبد الخالق صقر 

 د./طارق محمدى خليفة

 17/2/2112 رضة لألحما  الرأسية المتكررة ـ دراسة عدديةسلوك الخوازيق المع عبد الرحمن كما  محمد السيد 22
 أ.د/ وسيم رجب عزام 

 أ.د/ مصطفى عبد اللطيف الصواف

 عبد الرحمن مصطفى احمد الحشاش 23
نمذجة وتحليل وصلة والكمرة الفولزية ث ثية البعاد وذات مسامير من نوع مبتكر تحت تأثير 

 الحما  التكرارية
12/2/2112 

 ر رأفت الخريبىأ.د/ساه

 أ.د/أيمن احمد سليمه

 17/2/2112 مقترح لتعديل طريقة معامل رد فعل التربة لتحسين تصميم اللبشة المسلحة عبد القادر جما  عبد القادر موسى  24
 أ.د/ ايمن احمد سليمة 

 أ.د/ احمد محمد نصر

 أ.د/ مريم فاروق غازى 12/6/2112 ديمومة الخرسانة المصبوبة بالماء الممغنط عمر حسين كامل على خليفة 25
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 أ.د/ متولى عبدهللا عبد العاطى

 12/12/2112 خواص خرسانة السمنت البورت ندى المصبوبه بالماء الممغنط عمر محمد محمد يسرى 26

 ا.د/متولى عبد هللا عبد العاطى

 ا.د/مريم فاروق غازى

 ند/محمد حلمى طما

 16/3/2112 الستجابة الزلزالية للوصلة الخارجية بين الكمرة والعمود المقواة بأسياخ سابقة اإلجهاد غدير احمد نادر عبد السميع النجار  27
 أ.د/ محمد عبد الخالق صقر 

 د./ طارق محمدى خليفة

 12/2/2112 ديمومة المركبات الجيوبوليمرية الفيروسمنتيه محمد السيد حسين عيسى 22

 أ.د/مريم فاروق غازى

 أ.د/متولى عبد هللا عبدالعاطى

 أ.د/محمد حلمى طمان

 17/2/2112 تحسين مقاومة اللتواء للكمرات الخرسانية المسلحة ذات فتحات باستخدام تقنيات مختلفة محمد رجب احمد طايع 22

 أ.د/ طارق فوزى الشافعى 

 أ.د/ احمد محمد النبوى عطا

 يرىد./ رضا نجاتى محمد بح

 21/5/2112 تصويب لجنة الشراف محمد سعيد محمد عبد الفتاح هدى 31

 أ.د/ عبد الحكيم عبد الخالق خليل

 أ.د/ عماد السيد عثمان

 د./ هيثم محمد سند

 12/6/2112 استخدام المخروط الديناميكى فى مراقبة جودة دمك التربة محمد محرول إبراهيم الم ح 31
 أ.د/ مروان مغاورى شاهين

 د./ احمد فاروق عبد القادر

 16/3/2112 تأثير استخدام النشطات القلوية على خواص الخرسانة الجيوبوليمرية محمد محمد عبد المؤمن 32
 د./ السعيد عبد الس م معاطى

 أ.د/ محمد محمد يسري الشيخ

 محمد هنداوى عبد اللطيف على 33
نع من المركبات السمنتية فائقة الداء تحت سلوك العمدة الخرسانية المحاطة بمواسير سابقة الص

 تأثير التحميل ال مركزى
12/11/2112 

 أ.د/طارق فوزى الشافعى

 أ.د/محمد حسين محمود

 د/احمد طه براغيث

 17/2/2112 دراسة الجدوى القتصادية واساليب الهندسة القيمية لستخدام الخرسانة المعاد تدويرها محمود أسامة عبدهللا ابو النصر 34
 أ.د/ عماد السيد عتمان

 د./ هيثم عبد السميع سند

 12/12/2112 سلوك الساسات على التربه الرمليه المسلحة والمجاوره للميو  والمعرضه لحما  الزلز  مرام عوض عوض محمد عوض 35
 ا.د/مصطفى عبد اللطيف الصواف

 أ.د/وسيم رجب عزام

 12/12/2112 لخزانات المياه المخروطيه المركبه تحت تاثير الحما  الهيدروستاتيكية  السلوك النشائى مريم ايمن احمد سليمه 36
 أ.د/ساهر رافت الخريبى

 أ.د/أشرف عبد الفتاح الدماطى

 د/مصطفى فهمى حسنين 12/11/2112 سلوك الكمرات اللوحية مزدوجة العصاب المعرجة مصطفى شريف كامل اللبودى 37
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 ثانياا الدكتوراه : ـ

 د/احمد محمود الحديدى

 12/2/2112 دراسة عددية –سلوك التربة الطينية اللينه والمسلحة باعمدة حصوية مغلفة بشباك بوليميرية  منى خيرى محمد مصليحى 32
 أ.د/محمد الغريب صقر

 د/مصطفى عبد اللطيف الصواف

 16/3/2112 تحديث برامج السلسلة الحرجة باستخدام إدارة القيمة المكتسبة ميادة مجدى إبراهيم بغاغو 32

 أ.د/ عبدالحكيم عبد الخالق خليل

 أ.د/ عماد السيد عثمان

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 مى وجية محمد النواوى 41
نمذجة طريقة الجدولة المركبة بين المسار الحرج وخط التوازن للمشاريع التكرارية:حالة أطقم العمل 

 المتعددة مع بيانات الزمن المشوشة
16/4/2112 

 عثمان أ.د/ عماد السيد

 د./ هيثم محمد سند

 16/3/2112 سلوك الصوامع المعدنية ذات نسب بعدية متعددة تحت تأثير حالت تحميل مختلفة هبة اشرف عبده احمد صومع 41
 د./ محمود حسن البغدادى 

 د./ نشوى محمد يوسف

 17/2/2112 ما  المتكررةسلوك الكمرات اللوحية مفرغة الشفة تحت تأثير األح ياسمين على عبد الغفار على  42
 د./ محمود حسن البغدادى

 د./ احمد محمود الحديدى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 سلوك خوازيق الرباط المدفونة والمعرضة ألحما  شد مائلة فى الرمل أحمد فوزى س م 1

 أ.د/محمد الغريب صقر

 أشرف كما  نظيرا.د/

 أ.د/وسيم رجب عزام

 12/11/2112 المحسنة باستخدام األعمدة الجيرية اللينه مقاومة القص للتربة الطينية إسراء أبوالعزم شبل الدسوقى 2

 أ.د/محمد الغريب صقر

 مصطفى عبد اللطيف الصواف ا.د/

 أ.د/وسيم رجب عزام

 12/12/2112 على تربة رمليه ذات ميل بها جيوب لينه سلوك السال الشريطى إنجى محمد عبد الهادى قاسم 3
 أ.د/مصطفى عبد اللطيف الصواف

 أ.د/وسيم رجب عزام

 12/11/2112 سلوك الصخور تحت التأثير الحرارى محمد احمد محمد صبحى لبيب 4

 أ.د/مصطفى عبد اللطيف الصواف

 أ.د/مروان مغاورى شاهين

 د/احمد فاروق عبد القادر

 12/11/2112 اداء الخرسانة المقواه بالخرسانة عالية الداء تحت تأثير الحريق لهفنجاة محمود ز 5
 أ.د/مريم فاروق غازى

 أ.د/متولى عبد هللا عبد العاطى
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 هندسة الحاسبات والتحكم األلى

 أولا الماجستير : ـ
 

 

 ثانياا الدكتوراه : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 Wi-Fi 12/12/2112التعرف على ضغطات لوحة المفاتيح باستخدام اشارات  ىايمان عبد المولى حلمى شلب 1
 ا.د/امانى محمود سرحان

 د/ندا محمد طه الشناوى

 12/12/2112 نظام تشفير البيانات القابل للبحث للتخزين السحابى الموزع اآلمن تقى حسين محمد شاهين 2
 ا.د/امانى محمود سرحان

 د/محمود عبد الحميد الشويمى

 Wi-Fi 15/1/2112 التعرف على السلوك البشرى من خ   معلومات حالة القناة لنظم  سوزان عبد الكريم ابراهيم عطيه 3
 أ.د/محمود محمد فهمى امين

 د/ندا محمد طه الشناوى

 Wi-Fi 12/12/2112 تحسين التعرف على لغة الشارة بناء على معلومات حالة القناة لشبكات  مروة رضا محمد بسطويسى 4
 ا.د/محمد طلعت فهيم سيد احمد

 د/ندا محمد طه الشناوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/12/2112 التنبؤ بالمؤشرات الحيوية لتقدم عمر اإلنسان بواسطة الشبكات العصبية العميقة سندل محمد نبيل حماد 1

 امينأ.د/محمود محمد فهمى 

 د/السيد عبد الحميد س م

 د/رضا محمد البسيونى

 12/12/2112 تقدير عمر النسان باستخدام الصور اعتمادا على التعلم العميق مروة محمود بدر ابراهيم 2
 ا.د/امانى محمود سرحان

 د/رضا محمد البسيونى

 15/1/2112 يد فى الزمن الحقيقىاطار عمل عالى الداء للتعرف على اشارات ال نها  فتحى عطيه عبد القوى 3
 ا.د/محمد طلعت فهيم سيد احمد

 د/محمود عبد الحميد الشويمى
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 قسم هندسة الرى والهيدروليكا
 أولا الماجستير : ـ

 

 

 : ـ ثانياا الدكتوراه
 

 ل يوجد                               

 قسم هندسة القوى الميكانيكية
 أولا الماجستير : ـ

 

 ثانياا الدكتوراه : ـ
 ل يوجد                                

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 مائى للمحاصيل فى مصرتأثير التغير المناخى على السته ك ال محمود بشير عبد النبى محمدين  1

 أ.د/ابراهيم محمد حسين رشوان

 د/محمد مصطفى الشيمى

 د/تامر عبد هللا جادو

 16/3/2112 المنخفضةخلف حواجز األمواج نمذجة تشكي ت المواج  منى عبد الحى محمود 2
 أ.د/ باكيناز عبد العظيم زيدان

 أ.د/ أحمد إبراهيم الشناوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 أمثلة عملية إنتاج وقود الديز  الحيوى باستخدام مواد حفازة نانومترية احمد محمد السيد احمد رضوان 1
 أبواليزيد الكي نى د/مدحت

 د/خالد خضرى اسماعيل

 16/3/2112 اداء الحتراق فى مواقد المواد المسامية الخاملة سعيد محمود يحيى 2
 د./ ايمن ابراهيم بكرى

 د./ عمر عبد التعا  محرز
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 يةقسم هندسة القوى واآلالت الكهرب
 

 أولا الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/2/2112 تحليل الطياف الضوئية لعز  المحولت المعرض إلجهادات حرارية وكهربية آحمد السيد العيسوى جنيدى  1
 د./ ضياء عبد الستار منصور

 أ.د/ محسن عبد الفتاح غالى

 12/6/2112 تطوير ودمج نظم تخزين طاقة هجين لشبكات التيار المستمر  عدهآحمد رضا عبد الفتاح س 2
 د./ ضياء الدين عبد الستا

 د./ أحمد السيد الجبالى

 16/3/2112 التكامل بين مصادر الطاقة المتجددةبالمناطق النائية بشما  مصر آحمد محمد السيد غزالة 3
 د./ محمد كما  النمر

 د./ احمد السيد الجبالى

 12/12/2112 تحسين اداء الشبكات متناهية الصغر باستخدام انظمة تخزين الطاقة مع المعوضات الساكنة امانى مصطفى عبد العزيز عمرو 4
 د/ضياء الدين عبد الستار على منصور

 د/احمد السيد الجبالى

 ب   صفى الدين احمد فراج 5
البحرية إلنتاج النفط بمنطقة خليج دراسة فنيه واقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة للمنشآت 

 السويس
12/11/2112 

 د/محمد كما  النمر

 د/سمير محمد داود

 17/2/2112 التحكم فى العواكس المتتابعة متعددة المستوى لتطبيقات الخ يا الشمسية المتصلة بالشبكة دينا محمد محمود بركات 6
 أ.د/ جما  الدين السعيد محمد على 

 عبد الوهاب د./ عبد الوهاب حسن

 17/2/2112 تقييم الجهود الزائدة العابرة لألنظمة الكهروضوئية المصابة بالصواعق رشاد عبد الحميد رشاد 7
 د./ ضياء عبد الستار منصور

 أ.د/ مازن محمد شفيق عبد الس م

 سارة محمد إسماعيل شبل 2
عددة األوجه للتطبيقات التحكم بدون حساسات فى محركات الممانعة المغناطيسية المتزامنة مت

 عالية األداء 
16/3/2112 

 أ.د/ عصام الدين محمد رشاد

 د./ سعيد محمود محمود ع م

 د./ عبد الوهاب حسن عبد الوهاب

 15/1/2112 تطوير انظمة تخزين طاقة موزعة للشبكات الكهربية المتضمنه مصادر طاقة متجددة صفاء سعد عبد العزيز فراج 2
 الستار على منصورد/ضياء الدين عبد 

 د/سمير محمد داود

 16/3/2112 التحكم فى العواكس ال  محولية ذات المصدر المعاوقى ألنظمةالطاقة الفوتوفولتية محمد حسن الهنداوى 11
 أ.د/ عصام الدين محمد رشاد

 د./ شريف موسى موسى دبور
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 ثانياا الدكتوراه : ـ

 ل يوجد                       

 قسم الهندسة المعمارية

 
 أولا الماجستير : ـ

 
 

 16/3/2112 ج فى المواد الطبيعية المصريةالتصميم والتحكم وادارة حقو  طاقة األموا محمد مصطفى محمد حسين 11
 د./محمد كما  النمر

 د./أحمد السيد الجبالى

 محمود عبد الس م عبد الس م الشحات 12
النمذجة والتحكم فى المحولت النمطيه متعددة المستويات مع انظمة تخزين الطاقة للتطبيقات 

 الفوتوفولتيه
15/1/2112 

 أ.د/عصام الدين محمد رشاد

 يف موسى موسى دبورد/شر

 16/3/2112 تحليل أداء واقتصاديات نظم القوى الكهربائية مع التوليد المتجدد الموزع هبة نبيل محمد 13

 أ.د/ جما  الدين السعيد

 أ.د/ أحمد محمد رفعت

 د./ سمير محمد داود

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/2/2112 تحليل مقارن لنظم تقييم استدامة جودة البيئة الداخلية كمعيار للتقييم آية محمد خليل الهندى 1
 أ.د/ شهيرة سيد شرف الدين

 أ.د/ اسامة عبد النبى قنبر

 12/11/2112 الوقف كمدخل لـتاصيل الستدامة )أبنية الوقاف بمدينة طنطا كدراسة حالة( دأسماء محمد البلقينى عبد الحمي 2
 د/اسامة عبد النبى قنبر

 أ.د/حسام الدين حسن عثمان البرمبلى

 16/4/2112 دور المشربيات الذكية فى توفير الضاءة الطبيعية داخل المبانى الدارية أسماء معوض احمد محمد جاد 3
 به مدكور د./ مى وه

 د./ حسنى عبد المجيد دوير

 16/11/2112 أنظمة الطاقة الذكيه كرافد ل ستدامه دراسة حالة : البنيه التعليمية بجامعة طنطا إيهاب ماهر السروجى 4
 د/اسامة عبد النبى قنبر

 ا.د/عبال محمد الزعفرانى
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 ثانياا الدكتوراه : ـ

 ليوجد                              
 

 داليا سامى محمد الشافعى 5
ية الحديثة لقسم األشعة  التشخيصية بمرافق الرعاية المعايير السترشادية التصميمية الصح

 الصحية المتخصصة
12/11/2112 

 ا.د/محمود احمد زكى

 د/مروة قمر الدولة

 16/3/2112 تأثير التكوينات الفراغية والتشكيلية على كفاءة الداء الوظيفى للفراغات التعليمية سارة هشام احمد حلمى بر 6

 أ.د/ شهيرة سيد شرف

 احمد شتا د./ شريف

 د./ وسام ابو الحجاج مهنا

 12/12/2112 تاثير التخطيط على مدة تنفيذ المشروع محمد عزت عباده 7
 ا.د/محمود احمد زكى

 د/حسنى عبد المجيد دوير

 16/7/2112 النظمة الذكية كمدخل لتصميم الفراغات المعمارية المستدامه مريم عبد العا  القرشاوى 2

 نبرد./أسامة عبد النبى ق

 أ.د/ هشام سامح حسين

 د./ بهاء الدين عبد اللطيف 

 21/5/2112 تطوير منهجية لتقييم الثر البيئى للتطوير المستدام للمناطق التراثية مريم عبد العزيز محمد جما  2
 أ.د/ شهيرة شرف الدين

 د./ عزة صبحى السقا

 17/2/2112 بناء على الجدوى القتصادية للمشروعاتتأثير إعادة تدوير مخلفات مواقع ال معاذ على محمد بسطويسى 11
 أ.د/ محمود احمد ذكى

 د./ مروة قمر الدولة

 16/7/2112 التنمية السياحية المستدامه للعمران بالمدن الساحلية ميار عبد الفتاح مصطفى خورشيد 11
 أ.د/ ولء احمد السيد نور

 د./ مروة قمر الدولة

 16/7/2112 طار عام مقترح لتحويل حرم جامعة طنطا الى الستدامةا مى السيد موسى عبد الفتاح 12
 أ.د/ اسامة عبد النبى قنبر

 د./ عزة صبحى السقا

 16/11/2112 مواد البناء الذكيه كرافد ل ستدامه دراسة حاله البنيه الجامعية بجامعة طنطا نها  حمدى عبد العليم ربيع 13
 د/ اسامة عبد النبى قنبر

 مد فكرىا.د/احمد اح

 12/12/2112 استخدام تكنولوجيا النانو بمواد التشييد لرفع كفاءة الطاقة كمدخل ل ستدامه هند ممدوح سعد البرم 14
 ا.د/اسامه عبد النبى قنبر

 د/محمد عبد العا  ابراهيم


