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 جامعة طنطا
 ودعم   املعلومات والتوثيقالعامة ملركزاإلدارة

 القرار اتخاذ 

 

 يلدل
 رسائل الماجستير والدكتوراه

 املمنوحة 
 للعام اجلامعى 

1028/1029 

 النشرإدارة/  إصدار       واملكتبةإدارةالتوثيق  / إعداد
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 منوحة"ل رسائل الماجستير والدكتوراه المـــــــــدلي"
 1028/1029 الجامعي عاملل 

 إعداد / إدارة التوثيق والمكتبة
 باإلشتراك مع / اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

 إصدار/ إدارة النشر
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 كلمـة

 ؤوف سبعمجدى عبد الر الدكتور/ السيد ألاستاذ 

 رئيس الجامعة 

إطار إهتمـا  اامعـة طا ـا لعمليـة البلـل العلمـ  الفـإ ى ـدف إ ـ   ـو     في

 للــدور الــدا   ــو   ــ   يــا اا 
ذ
املعلومــاا المةمــة للبــاال ا والدارســ ا واســتمرار ا

 البلل.الجامعة من  دعيم ل مب الدراساا العليا وإمدا هم  كل ما يلتااوا إلي  من  ياناا  و ر علي م سبل 

ومن ما لـ  الـدور املاـوا  ـاة ارع العامـة ملركـو املعلومـاا والتوديـ  كااـد التـراي ا الفـإ  تـد   ةمـدا  البـاال ا  ا  لـة 

الـدى  امـ    8102/8102لعا   املماواةاملتضماة لكل ما هو اديد  يسعدن  أا أ د  "  ليل رسائل املااست   والدكتوراه 

 تبة  التعاوا مع إلا ارع العامة للدراساا العليا والبلوث و ام   إصداره إ ارع النتر. إعدا ه إ ارع التودي  واملك

 مع خالـــص أمايــــــات  . . . .

 رئيس الجامعة

 سبع عبدالرؤوف مجدى/د.أ



                                                                                                                                                                                                          
 

 4 

 كلمـــــة

 نائب رئيس الجامعة القائم بأعمال السيد األستاذ الدكتور/
 للدراسات العليا والبحوث

 ـــــــــــــــــــــ 

منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق  من    

دليل  مكأحد الشرايين التى تتدفق إلمداد الباحثين باألدلة المتضمنة لكل ماهو جديد ، فيسعدنى أن أقد

لمكتبة الذى قامت بإعداده إدارة التوثيق وا 2018/2019لعام  الممنوحة  هرسائل الماجستير والدكتورا

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

 0مع خالص أمنياتى 
 

                  د/ مصطفى الشيخ             0أ

   القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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 8102/8102  الجامعي للعا  طا ا  جامعة املماواة والدكتوراه ست  املاا رسائل  ليل

 رعاية  ل 

 سبع عبدالرؤوف مجدا /الدكتور  ألاستاذ

 الجامعة رئيس
 العا  إلاشراف

 التيخ مص ف  /الدكتور  ألاستاذ

 والبلوث العليا للدراساا الجامعة رئيس نائبال ائم  اعمال  

 التافيدا إلاشراف

 شلبإ رشا  أامد/ ألاستاذ

 الجامعة عا  أم ا

 النتر إ ارع   :إلاصدار                                   واملكتبة التودي  إ ارع :   و نسي  وكتا ة إعدا 

 والتودي  املعلوماا ملركو إلا ارعالعامة:   لياا مع
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  هرس
 " ليل رسائل املااست   والدكتوراه املماواة"

  8102/8102للعا  الجامع  
 الصفلة  ـــــــــةالكلي

 0 ............................................................................................................................................................... آلا اب -

 82 ............................................................................................................................................................... التجارع -

 82 ............................................................................................................................................................... الت  ية -

 10 ............................................................................................................................................................... الت  ية الرياضية -

 28 ............................................................................................................................................................... الت  ية الاوعية -

 01 ............................................................................................................................................................... التمريض -

 02 ............................................................................................................................................................... الح وق  -

 52 ............................................................................................................................................................... الوراعة -

 20 ............................................................................................................................................................... الصيدلة -

 21 ............................................................................................................................................................... طب ألاسااا -
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 011 ............................................................................................................................................................... ال ب -

 058 ............................................................................................................................................................... العلو  -

 020 ............................................................................................................................................................... الهادسة -
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 ندسةكلية اله
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 قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                      
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 11/1/9112  المعادالت التفاضلية المبهمة : معالجة تحليلية وعددية باسم احمد كمال محمود  1

 ا.د/ بهاء الدين محمد محرم 

 محمد قوزع ا.د/ عبدالمنعم 

 د / محمد  شكرى نايل 

 11/1/9112  المعالجة العددية لبعض المعادالت التفاضلية العشوائة رضا رجب خليل حسين الخضراوى  9
 د / وحيد كمال زهرة 

 د / اشرف محمد المحالوى 

 92/11/9112  طبيقات الهندسيةالحلول العددية لبعض مسائل القيم الحدية ذات الت محمود عبدالحميد عبدالفتاح سليمان نصر  1
 د / وحيد كمال زهرة 

 د / عبدهللا السيد عبدالسالم شلبى 

 مونيكا بطرس وديع جرجس مليكه  4
حلول لبعض المعادالت التفاضلية الجزئية الغير خطية باستخدام طرق شبه 

 تحليلية
 92/5/9112 

 ا.د/ ابراهيم لطفى حسن القال 

 ا.د/ منى احمد درويش 

 رف محمد المحالوى د / اش 
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 قسم هندسة األشغال العامة

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 92/11/9112  ائقى الشاحنات فى مصرالعوامل المؤثرة على وقوع حوادث تصادم بين س احمد فتح هللا الشاملى عبدالسالم  1
 ا.د/ حافظ عباس عفيفى 

 د / رجاء طلعت عبدالحكيم 

 خالد نعيم عبدالعظيم عيد الشرقاوى  9
تعظيم االستفادة من معالجة مياة الصرف الغنيه بالمواد العضويه من خالل 

 ضوئى ( –استخدام مفاعل مدمج  ال هوائى ) مظلم 
 11/4/9112 

 احمد عفيفىا.د/ حافظ عباس 
 د / محمد محمود عبدالمجيد السمدونى 

 92/9/9112  أى –دراسه مقارنه لتقنيات دمج صور القمر الصناعى جيو  محمد صالح محمد كامل الشوره  1
 ا.د/ حافظ عباس احمد عفيفى 

 د / صبحى عبدالمنعم عبدالجواد 

 اإلشراف اريخ المنحت التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سماح رمضان محمد ابو رمضان  1
تعيين االحداثيات الثالثية للنقط االرضيه من صور االقمار الصناعيه عاليه الدقه 

 باستخدام النماذج التجريبية 
 ا.د/ حافظ عباس احمد عفيفى  11/4/9112 
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 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
 

 ر : ـأوآلً الماجستي

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
      

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 11/4/9112  نظام امن متعددالمستويات معتمد على اشارات المخاطبة بسنت سمير عبدالوهاب محمد عبدالوهاب   1

 ا.د/ مصطفى محمود عبدالنبى 

 د / فتحى السيد عبدالسميع 

 د / هبة على الخبى 

 تى عمار خلود محمد اشرف الزنا 9
تصميم بطاقات تحديد الهوية باستخدام ترددات الراديو خالية من الشريحة  

 االلكترونية ذات نطاق ترددى فائق االتساع
 92/11/9112 

 د / صالح الدين عبدالغنى خميس 

 د / عمرو حسين حسين عبدهللا 

 ساره محمود عبدالوهاب ميبر  1
مجة باستخدام مواد استثنائية تصميم المرشحات والهوائيات الشريطية المد

 الخصائص
 92/5/9112 

 د / محمود احمد عطية 

 د / عمرو حسين حسين عبدهللا 

 11/1/9112  تصميم نظام آلى لتشخيص سرطان الجلد باستخدام معالجة الصور الطبية مرام احمد وهبه احمد ابو الخير  4

 ا.د/ مصطفى محمود عبدالنبى 

 د / اميرة صالح عاشور 

 سامح عاطف نابليون  د /

 مريم مصطفى صالح على عبدالرازق  5
 دراسة مقارنة للخوارزميات المختلفة لتحديد موضع القزحية

 
 92-11/2/9112 

 ا.د/ مصطفى محمود عبدالنبى 

 ا.د/ السيد محمودالربيعى 

 د / سامح عاطف نابليون 

 11/4/9112  يميترية وتطبيقاتهاتصميم وتنفيذ مرشحات الموجات المل نسيم محمدى محمود نسيم  6

 ا.د/ محمد السعيد نصر 

 د / محمود احمد عطية 

 د / رؤيات اسماعيل عبدالفتاح 

 هبه سليمان سليمان احمد داود 2
تحسين اداء تقنيات التشكيل الرقمى لنمط االشعاع فى انظمة االتصاالت 

 الالسلكية
 92/11/9112 

 ا.د/ محمود احمد عطية على 

 سعيد ابراهيم جميعى  د / انتصار

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 9112/ 5/ 92  ادارة البيانات النترنت االشياء فى التطبيقات الطبية اميرة احمد ماهر عبدالفتاح العطار  1

 ا.د/ مصطفى محمود عبدالنبى 

 بدالقادر ا.د/ حاتم محمد سيداحمد ع

 د / اميرة صالح عاشور 
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 قسم هندسة اإلنشاءات
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه محسن السيد المتولى حندوسه  1
االعمدة المركبة المملوءة بالخرسانة النحيفة المزدوجة القطاع المحملة 

 محوريا
 91-11/1/9112 

 ود حسن البغدادىد /محم

 د / مصطفى فهمى حسنين 

 احمد عبدالعاطى محمد الشيخ  9
سلوك االنحناء للكمرات الخرسانية المسلحة باسياخ البوليمرات المسلحة 

 بالياف البازلت
 11/4/9112 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 ا.د/ محمد حسين محمود 

 د / احمد طة براغيت 

 11/2/9112  عايير اختيار المقاولين فى صناعة التشيد المصريةدراسة م احمد فتحى محمد عطية  1
 ا.د/ محمد ابوالفتوح عمار 

 د / هيثم محمد عبدالسميع سند 

 11/4/9112  التحليل العددى للبية الكمرية فى اتجاه واحد على التربة المسلحة احمد محى الدين عبدالمطلب شاهين  4

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 ال نظير ا.د/ اشرف كم

 ا.د / وسيم رجب عزام  

 احمد نشات على حماده  5
ميكانيكية انتقال الحمل فى الكمرات الخرسانية الغير منتظمة والمصنوعة من 

 الخرسانة عالية االداء
 92/11/9112 

 ا.د/ صالح الدين فهمى طاهر 

 د/  حمدى محى الدين عفيفى 

 د / نسرين محمد قاسم 

 يس اسماء فرج كيالنى ادر 6
تقوية الكمرات الخرسانية المسلحة ذات الوصالت جهة الشد باستخدام اساليب 

 مختلفة
 11/4/9112 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 ا.د/ احمد محمد عطا 

 اشرف زكى مصطفى الصبرى  2
تحسين خصائص منطقة عزم تقوس الظهر للكمرات الخرسانية المسلحة 

 المستمرة المركبة
 92/5/9112 

 الدين فهمى طاهر  ا.د/ صالح

 ا.د/ احمد النبوى عطا 

 ا.د/  حمدى محى الدين عفيفى 

 اميرة ابراهيم محمد بيومى النجار  2

سلوك البالطات الخرسانية المسلحة المقواه باستخدام مركبات اسمنتية فائقة 

 االداء ذات تصلب انفعالى بعد تعرضها لتلف نتيجة الصدم

 

 11/2/9112 

 ود ا.د/ محمد حسين محم

 ا.د/  حمدى محى الدين عفيفى 

 د / احمد طة براغيت

 11/2/9112  قابلية التسيل للتربة الرملية الجيرية ايمن عبدالفتاح احمد السعودى  2
 ا.د/ محمد الغريب صقر 

 ا.د/ مروان مغاورى شاهين 

 بسمة محمد السعيد البنان  11
دراسة عددية لقاعدة شريطية مرتكزة على تربة طينية لينه مسلحة باعمدة 

 حجرية
 11/2/9112 

 ا.د/ مصطفى عبداللطيف الصواف 

 ا.د/ اشرف كمال نظير 

 د / وسيم رجب عزام 



                                                                                                                                                                                                          
 

 13 

 

 

 92/5/9112  جدوى تحليل القيمة المكتسبة فى نظام المتابعة والتقييم المبنى على النتائج خالد ابراهيم نوفل عبدالحميد  11

 ا.د/ صالح الدين فهمى طاهر 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 د / تامر مصطفى الكورانى 

 92/9/9112  خواص الخرسانة الجيوبوليمرية فى االجواء الحارة زينب عبدالقادر عبدالسميع عبدالقادر نور  19
 د/ متولى عبدهللا عبدالعاطى 

 د / محمد حلمى طمان 

 ضر سارة احمد محمد خ 11
مقاومة القص للكمرات الخرسانية الليفية المسلحة المصنوعة من الركام معاد 

 التدوير
 92/11/9112 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 د / حمدى محى الدين عفيفى 

 د / احمد طه براغيث 

 92/9/9112  مالءمة الهندسة القيمية نحو مشروعات تشيد خضراء سارة السيد عبدالغنى المتولى جبر  14

 ا.د/ صالح الدين فهمى طاهر 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 د / تامر مصطفى الكورانى 

 عزه محمد فرج العجمى  15
سلوك االنبعاج العرضى االلتوائى لكمرات الصلب الكاستيليتدية العادية والعالية 

 المقاومةالسداسية والثمانية الفتحات
 11/19/9112 

 ا.د/ محمداحمد ضبعون 

 البغدادى  د /محمود حسن

 د / امنية فوزى خروب 

 11/2/9112  اداء مواد الربط المحسنة المستخدمة فى ترميم المبانى القديمة عمرو حسين على رسالن  16
 د / عالء الدين يوسف الشرقاوى 

 ا.د/ شريف فخرى عبدالنبى 

 11/1/9112  ء على التربة والمنشآت المجاورةتاثير االهتزازات الناتجة من عمليات االنشا محمد مسعود عبدالمقصود رمضان  12
 ا.د/ مروان مغاورى شاهين 

 ا.د/ احمد فاروق عبدالقادر 

 محمد مصطفى احمد الحشاش  12
تحسين السلوك االنشائى لوصالت الكمرات واالعمدة الخرسانية المسلحة 

 باستخدام المواد االسمنتية المركبة
 11/4/9112 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 د/ محمد حسين محمود ا.

 د / احمد طه براغيث

 92/11/9112  التنبؤ بخواص الخرسانة العالية االداء باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية محمود عادل محمد ابويمن  12
 ا.د/ متولى عبدهللا عبدالعاطى 

 د / محمد حلمى طمان 

 11/19/9112  ركبة الدائرية المزدوجة القطاع ومائلة االحرفسلوك االعمدة الم محمود عبداالعلى عبدالحميدابوناجى  91

 د / محمود حسن البغدادى 

 د / مصطفى فهمى حسنين 

 د /امنية فوزى خروب 

 11/1/9112  سلوك الخوازيق المجنحة المحملة جانبيا فى تربة طينية معتز احمد وهبة ابو الخير  91
 ا.د/ محمد الغريب صقر 

 ا.د/ وسيم رجب عزام 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 11/1/9112  سلوك الكمرات الخرسانية النحيفة سابقة االجهاد عالية االداء احمد عماد السيد عتمان  1

 ا.د/ عبدالحكيم عبدالخالق خليل 

 ا.د/ طارق فوزى الشافعى 

 ا.د/ محمد حسين محمود 

 حمد طه براغيث د / ا

 92/11/9112  تطوير واختبار بالطات الكبارى عالية االداء على حسن عبدالموجود ابراهيم مرعى  9

 ا.د/ محمد احمد قاسم 

 ا.د/ طارق فوزى الشافعى 

 د / محمد حسين محمود 

 د / حمدى عفيفى 

1 
 وليد نبيل منصور عبدالفتاح 

 

ه بالواح الخرسانة عالية االداء تحليل الكمرات الخرسانية المسلحة المقوا

 المسلحة بااللياف
 92/5/9112 

 ا.د/ ايمن احمد سليمه 

 د / محمد عبدالخالق صقر 

 د / طارق محمدى خليفة 
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 قسم هندسة الحاسبات والتحكم اآللي
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 وراه : ـثانياً الدكت

                  ال يوجد                            

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 92/5/9112  التموضع باستخدام مستشعرات الهاتف المحمول حمود على عبدالقوى السيد سالم اسماء م 1
 ا.د/ السيد عبدالحميد سالم 

 د / ريم عبدالقادر الخولى 

 امانى صبحى ابراهيم السيد االدهم  9
المتقدمة  LTEخوارزم جدولة فى االتجاه بين القاعدة والمستخدمين لشبكات 

 غير المتجانسة
 11/2/9112 

 ا.د/ امانى محمود سرحان 

 د / ندا محمد طة الشناوى 

 92/9/9112  تحسين اداء وحدة الحساب والمنطق اعتمادا على طريقة جمع اختيار المنقول بسمة رفعت شفيق خاطر  1
 ا.د/ محمد طلعت فهيم سيد احمد 

 د / محمود عبدالحميد الشويمى  

 حسن حسن محمد محمد القراش  4
داء شبكات صندوق التحويل متعدد البروتوكوالت / الشبكات الخاصه تحسين ا

 االفتراضية  باستخدام جودة الخدمة التفاضلية
 92/11/9112 

 ا.د/ السيد عبدالحميد سالم 

 د / ندا محمد طة الشناوى 

 92/5/9112  اكتشاف البرمجيات الضارة فى نظم االندرويد دينا سيف رجب محمد قزامل  5
 د عبدالحميد سالم ا.د/ السي

 د / شيرين مصطفى الجوخى 

 92/9/9112  19 -تحسين اداء دوائر الضرب اعتمادا على خوارزم بوث المعدل ذواالساس  سعاد جمال محمد على العتر  6
 ا.د/ على محمود راشد 

 د / محمود عبدالحميد الشويمى 

 محمود محمد غريب شواره  2
لطاقة لشبكات االستشعار الالسلكية مع تحسين بروتوكول التوجية الموفر ل

 االحتفاظ بجودة الخدمة
 92/5/9112 

 ا.د/ نوال احمد الفيشاوى 

 د / حامد محمد حميدة 

 LTE  92/2/9112 خوازم جدولة محسن لجودة الخدمة على شبكات  مى على ابراهيم احمد عطوه 
 أ.د/امانى محمود سرحان

 د/ندا محمد طه الشناوى
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 قسم هندسة الري والهيدروليكا

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

                  ال يوجد                      

 قسم هندسة القوى الميكانيكية
 أوآلً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 92/9/9112  ربة مختلفة النفاذيةاستخدام الستائراللوحية للتحكم فى انتقال الملوثات داخل الت محمد مصطفى محمد ابو شعيشع  1

  راشوان  ا.د/ ابراهيم محمد حسين

 د / مصطفى عباس العنانى 

 د / مسعد بيومى خضر 

 اإلشراف تاريخ المنح خصصالت عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد محمد عبدالفتاح البنا  1
بحث خصائص السريان ثنائى الطور المضطرب الصطدام الجسيمات الصلبة فى 

 كثافات مختلفة من تيار الهواء
 92/11/9112 

 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل 

 د / مدحت ابو اليزيد محمد الكيالوى 

 احمد مصطفى محمد خيرة  9
نتقال الحرارة وهبوط الضغط فى مبادالت حرارية لوحية مجهزة بمانع تحليل ا

 تسرب مع الواح مختلفة االشكال وززايا التعاريج
 11/2/9112 

 ا.د/ السعيد خليل محمود

 ا.د/ محمد خليل بسيون

 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل 

 د / ياسر عبدالفتاح السمدونى 

 92/11/9112  سة تأثير الجرافيت على اداء المقطرات الشمسيةدرا عمرو عبدالمطلب الدمرداش عيسى  1
 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل 

 د/محمد عبد الجيد احمد ابراهيم

 92/11/9112  تطوير ودراسة عملية تغوير الكتله الحيوية كريم ربيع قطب العماوى  4

 ا.د/ السعيد خليل محمود 

 د / ايمن ابراهيم بكرى 

 فخرانى د / ماجدة قطب ال
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   ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 محمد احمد عبدهللا احمد حجازى  5
تحسين كفاءة الغاليات عن طريق تقليل معدل الترسيبات فوق اسطح انتقال 

 الحرارة
 11/2/9112 

 ا.د/ على محمد الذهبى 

 ا.د/ السيد عبدالعظيم العجوز 

 د / محمد ابراهيم عمرو 

 92/11/9112  ياة بالطاقة الشمسية باستخدام تقنية انتقال الحرارة بالحملتطوير نظام تحليةالم محمد اسماعيل عبدالعزيز عبدالمولى  6

 د / ايمن ابراهيم بكرى 

 د / ياسر عبدالفتاح السمدونى 

 د / هانى محمد الجوهرى 

 92/5/9112  بحث اداء نظام انبوبى لتحلية المياه بالطاقه الشمسية محمد زكريا محمد خطاب  2

 د / ايمن ابراهيم بكرى 

 / ياسر عبدالفتاح السمدونى د 

 د / ماجدة قطب مرسى الفخرانى 

 11/1/9112  دراسة عملية ألثر المركبه محمد عادل عبدالعزيز الميدانى  2

 ا.د/ على محمد عبدالرحمن الدهبى 

 ا.د/ الشناوى عبدالحميد الشناوى 

 د / عبدالقادر سعد بخاطرة 

 11/1/9112  تصميم االمثل لضاغط قطرىاتمتة ال محمد عماد الدين محمد المغازى  2
 ا.د/ على محمد الدهبى 

 د / محمد خليل كامل 

 11/2/9112  دراسة خصائص تذرير الوقود الحيوى ومخاليطه محمد مصطفى مصطفى شافعى  11
 ا.د/ الشناوى عبدالحميد الشناوى 

 د / ماجدة قطب الفخرانى

 محمود السعيد يونس الحوفى 11
لوقود االوكسجينى على احتراق وانبعاثات توليفات من وقود تأثير استخدام ا

 السوالر والكتلة الحيوية
 92/11/9112 

 ا.د/ الشناوى عبدالحميد الشناوى 

 د / مدحت ابو اليزيد محمد الكيالوى 

 د / هاجر علم الدين البسطويسى 

 محمود ماهر شمس عبدالرازق موسى  19
ت من وقود الديزل والوقودالحيوى فى دراسة اداء وخصائص االحتراق لتوليفا

 محركات الشحنه المتجانسه جزئيا ذات االشتعال الذاتى
 92/11/9112 

 ا.د/ الشناوى عبدالحميد الشناوى 

 د / هاجر علم الدين البسطويسى

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل  92/5/9112  تقييم اداء نظام تبريد باالهتزاز يعمل بالطاقة الشمسية يد احمد الجزايرلى محمد محمد يونس س 1

 11/2/9112  دراسة اداء نظام تبريد كهروحرارى معتز مصطفى عبدالعزيز السيد رزق  9
 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل

 ا.د/ محمد غضوب سعفان 

 يوسف  يحى زكريا حسن 1
نظام هجين لتكييف الهواء وتحلية المياة معضد بالطاقة الشمسية باستخدام 

 عملية الترطيب وازاله الرطوبة للهواء
 92/5/9112 

 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل 

 د / محمد ابراهيم عبدالجيد 
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 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

                  ال يوجد                       

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص سالةعنوان الر اسم الطالب م

 تحديد مكان الخطا لالخطاء المتزامنة اعتمادا على تقنية الموجات العابرة احمد مجدى عبيد عبدالرحمن  1
 

11/4/9112 
 ا.د / احمد محمد رفعت عزمى 

 د / حسام عبدالواحد عبدالغنى 

 لى االعتمادية لشبكات التوزيعسيناريوهات التجزر للتشغيل عا احمد محمد عبدالحكيم الخولى  9
 

92/5/9112 
 ا.د / احمد محمد رفعت عزمى 

 د / حسام عبدالواحد عبدالغنى 

 تقنية وقاية جديدة للشبكات متناهية الصغر ذو الجهد المنخفض المستمر اعتماد وجية محمد نحاس  1
 

11/4/9112 
 د / ضياء الدين عبدالستار منصور 

 ا.د/ مصطفى محمد محمد عيسى 

 التحكم المتقدم لتحسين اداء شبكات التيار المستمر متناهية الصغر ايمان خالد احمد بالل  4
 

11/4/9112 
 د / احمد محمد رفعت عزمى ا.

 د / دعاء مختار يحيى 

 التحليل الحرارى لمحوالت القدرة المملوءة بالموانع النانوية رنا فهيم عبدالسالم عماره الدالى  5
 

92/11/9112 
 احمد محمد رفعت عزمى  د /

 د / ضياء الدين عبدالستار 

 ادارة الطاقة ألنظمة التوزيع الكهروضوئية للتشغيل المتصل بالشبكة زينة خميس كرجى  6
 

92/9/9112 
 د / احمد محمد رفعت عزمى 

 د / دعاء مختار يحيى 

 قرار الجهد باعتبار التغير فى الحملاالنتشار االمثل للتوليد الموزع لتحسين حيز است محمد عطية سعد مصطفى  2
 

92/5/9112 
 ا.د / احمد محمد رفعت عزمى 

 د / حسام عبدالواحد عبدالغنى
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 قسم الهندسة المعمارية

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

                  ال يوجد                       
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 11/19/9112  الدراسية بالمبانى الجامعيةتحسين االداء الصوتى داخل المدرجات  رانيا عبده فتحى عبدالنبى على الدين  1

 ا.د/ احمد عبدالوهاب رزق 

 ا.د /هدى سليمان صديق 

 د / لبنى عبدهللا عبدالفتاح اغا 


