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  مستجدٌن( 4102جدول امتحانات اولى دبلوم اتصاالت  دورة اكتوبر ( 

 
 

 

 

 

  (باقٌن لالعاده)  4103جدول امتحانات اولى دبلوم اتصاالت  دورة اكتوبر 

 



 

  المستجدٌن( 4103جدول امتحانات ثانٌة دبلوم اتصاالت دورة اكتوبر ( 

 

 
 

 

 

 

 

  الباقٌن لإلعادة( 4104جدول امتحانات ثانٌة دبلوم اتصاالت دورة اكتوبر ( 

 



  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بتسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر

 هٌثم فرٌج عبد هللا دروٌش/ للمهندس 

 الماجسةةتٌرالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء مةةن مجلةةس القسةةم بتسةةجٌل خطةةة البحةةث الخاصةةة برسةةالة 

فةً الللةوم الهندسةٌة الماجسةتٌر لدرجةة المقٌةد  - هللا دروٌةش هٌةثم فةرٌج عبةد/ للمهندس 

) بنظةةام السةةاعات م 4103أكتةةوبر دورة واالتصةةاالت الكهربٌةةة اإللكترونٌةةات هندسةةة  بقسةةم

 (4,5) متوسط ست مواد  (النهائً ( )الملدل التراكمً  الملتمدة

األحادٌة بواسطة خفض النسبة بٌن القدرة  "تحسٌن أداء تقنٌات الناقالت -فً موضوع :

 اللالٌة والقدرة المتوسطة المرسلة"

“ Performance Enhancement of SC-FDMA Signals using different PAPR 

Reduction Techniques  ” 

 -تحت إشراف :

بقسةةةم هندسةةةة االلكترونٌةةةات   أسةةةتات متفةةةر    المةةةنلم الضةةةلٌل    / سةةةامً عبةةةد1د1أ -0

 واالتصاالت الكهربٌــــــة

س القسن بتسجيل خطت البحث  اللجنت بالوىافقت علي ها جاء بتىصيت هجل تىصي –التوصية: 

  0الوذكىر الخاصت بالوهندس الواجستيز لزسالت
 

  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم  بمنح درجة درجه الماجستٌر فً الللوم الهندسٌة

 للمهندسة / ناهد توفٌق حامد عبد الحفٌظ

 

فةً الللةوم الهندسةٌة  الماجسةتٌردرجةه الموافقة علً ما جاء مةن مجلةس القسةم  بمةنح درجةة 

ناهةةد توفٌةةق حامةةد عبةةد /  ةللمهندسةة الكهربٌةةة االتصةةاالتو االلكترونٌةةات تخصةةه هندسةةه

  م4101المسجلة بالقسم دورة أكتوبر  الحفٌظ

         1لجنة الفحه والمناقشة( ) بنظام الساعات الملتمدة(ٌة  توص )بناءا علً 

 ) ملالجة صور قرنٌة اللٌن ( في هىضىع

"Processing Of Corneal Images"         

توصً اللجنة بالموافقة على ماجاء بتوصٌة مجلس القسم  بمنح درجة   –:التوصية  

 الكهربٌة االتصاالتو االلكترونٌات تخصه هندسهالللوم الهندسٌة فً الماجستٌر 

   1 رةالمتكو ةلمهندسل

 

   الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم  بمنح درجة الماجستٌر فً الللوم الهندسٌة

 للمهندسة / إٌمان أحمد صادق إسماعٌل 
 



تخصةه فً الللوم الهندسٌة  الماجستٌر الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم  بمنح درجة 

المسةةجل بالقسةةم دورة أكتةةوبر  - إٌمةةان أحمةةد صةةادق إسةةماعٌل/  ةللمهندسةة االتصةةاالت هندسةةه

  1 م4100

         1ٌة  لجنة الفحه والمناقشة() بنظام الساعات الملتمدة( توص )بناءا علً 

 ( دراسة أداء استخدام الهوائٌات فً شبكات الرادٌو اإلدراكٌة)  فً موضوع
"Study The Performance Of Multiple Antennas In Cognitive Radio 

Networks" 

تىصثثي اللجنثثت بالوىافقثثت علثثب هاجثثاء بتىصثثيت هجلثثس القسثثن  بوثثن   رجثثت   –:التوصييية  

 تلوهندسل الكهزبيت االتصاالثو االلكتزونياث تخصص هندسهالعلىم الهندسيت   الواجستيز في

 0 ةالوذكىر
 

  مجلس القسم بتلدٌل عنوان رسالة الماجستٌر الخاصة الموافقة علً ما جاء من

 بالمهندس/ مصطفى مفتـاح على محمد مفتاح

 

/ الخاصةة بالمهنةدس الماجسةتٌربتلدٌل عنةوان رسةالة الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم 

بقسةةم  الهندسةةة االلكترونٌةةة الماجسةةتٌر لدرجةةة المسةةجل - اح علةةى محمةةد مفتةةاحـمصةةطفى مفتةة

"الحساسةات مةن  -تلةدٌال جوهرٌةا ( فةى موضةوع :ترونٌات واالتصاالت الكهربٌة)هندسة االلك

 البصرٌة الصوتٌة"

“Acousto-optic Sensors ” 

 تلةدٌل عنةوان رسةالةبعلي ها جاء هن هجلس القسثن توصً اللجنة بالموافقة  –:التوصية  

 -:الرسالة كالتالًلٌصبح عنوان ) تلدٌال جوهرٌا (  الماجستٌر  الخاصة بالمهندس المتكور
تأثٌرات تزاوج مكبرات رامان واالربٌوم مع تقنٌة الدمج الكثٌف لألطوال الموجٌة على نقل  "

 المللومات الضوئٌة "

"Effects of the Engagement of the Raman and Erbium Amplifiers with 
DWDM on the transmission Optical Information" 

 

   الموافقةةةة علةةةً مةةةا جةةةاء مةةةن مجلةةةس القسةةةم بتلةةةدٌل عنةةةوان رسةةةالة الةةةدكتوراه الخاصةةةة

المسةةجلة لدرجةةة دكتةةور فةةً الللةةوم  - بالمهندسةةة/ والء محمةةد صةةبحً عبةةد اللزٌةةز حسةةن

الهندسةةٌة  بقسةةم هندسةةة االلكترونٌةةات واالتصةةاالت الكهربٌة)تلةةدٌال  ٌةةر جوهرٌةةا ( فةةى 

 اللدسات تات التكبٌر اللالى ""تحلٌل وتصمٌم هوائٌات من  -موضوع :

"Analysis and Design of High Gain Lens Antennas" 



 تلةدٌل عنةوان رسةالةبعلي ها جاء هن هجلس القسثن توصً اللجنة بالموافقة  –:التوصية  

لٌصةةبح عنةةوان الرسةةالة جوهرٌةةا (  ٌةةر ) تلةةدٌال  الماجسةةتٌر  الخاصةةة بالمهنةةدس المةةتكور
 -:كالتالً

 هوائٌات اللدسات تات الكسب اللالى " " تحلٌل وتصمٌم

 "Analysis and Design of High Gain Lens Antennas" 

 

 

 أثار علً عٌن / ةالمهندس الماجستٌر الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم  بمنح درجة

   شوكة

 

فةةً الللةةوم الهندسةةٌة فةةً  الماجسةةتٌر الموافقةةة علةةً مةةا جةةاء مةةن مجلةةس القسةةم  بمةةنح درجةةة

  أثار علةً عةٌن شةوكة/ ةالمهندس هندسة وعلوم الحاسباتتخصه هندسة وعلوم الحاسبات  

لجنةةة الفحةةه  ٌة توصةة )بنةةاءا علةةً  1 م4101دورة  -بالقسةةم ةمسةةجلوال -ملٌةةدة بالقسةةمال

 والمناقشة(          

 ( تحسٌن جودة صور األشلة تحت الحمراء)  -:فً موضوع 
  "Quality Enhancement Of Infrared Images " 

توصي اللجنة بالموافقة على ماجاء بتوصية مجلس القسم  بمنح درجة الماجستير   –:التوصية  

 1ة المذكورةللمهندس هندسة وعلوم الحاسباتتخصص العلوم الهندسية في 

 

 

 لخاصة برسالة الماجستٌر  الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بتسجٌل خطة البحث ا

 سامٌة محًٌ سرور/  ةللمهندس
 

لخاصثثت بزسثثالت الواجسثثتيز  الوىافقثثت علثثي هثثا جثثاء هثثن هجلثثس القسثثن بتسثثجيل خطثثت البحثث  ا

 بقسثن فثي العلثىم الهندسثيت  كتثىر الللسثلتلدرجثت  ةالوقيثد -  ساهيت هحيي سثزور/  تللوهندس

م ) بنظثثثام السثثثاعاث الوعتوثثثدة   )الوعثثثد  1023 ورة أكتثثثىبز  هندسةةةة وعلةةةوم الحاسةةةبات

   1.59)   النهائيالتزاكوي 

 ( ابٌةسحدعم األمن لملالجة االستلالم فً قواعد البٌانات ال)  فً موضوع :
" Supporting Security For Query Processing In Cloud Databases" 

  -تحت أشراف :       

 بقسم هندسة وعلوم الحاسباتأستات متفر            نوال أحمد الفٌشاوي    / د1ا -0
 بقسم هندسة وعلوم الحاسبات مدرسد/ محمد بدوي محمد بدوي             -4

                                                                      

مجلس القسم بتسةجٌل خطةة البحةث  بتوصٌةاللجنة بالموافقة علً ما جاء  توصً –: التوصٌة

 .ةالمتكور ةالخاصة بالمهندس الدكتوراهلرسالة  

 



 

   الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم بتسجٌل خطة البحث الخاصة برسالة الماجستٌر

 نورا جملة محمد شرف الدٌن/  ةللمهندس
 

الموافقةةة علةةً مةةا جةةاء مةةن مجلةةس القسةةم بتسةةجٌل خطةةة البحةةث الخاصةةة برسةةالة الماجسةةتٌر  
 لدرجةة الماجسةتٌر فةً الللةوم الهندسةٌة ةالمقٌةد - نورا جملة محمةد شةرف الةدٌن/  ةللمهندس

م ) بنظةام السةةاعات الملتمةدة ( )الملةةدل 4103هندسةة وعلةةوم الحاسةبات دورة أكتةةوبر  بقسةم
 ( 3.35)  متوسط أربع مواد (الجزئًالتراكمً 

   ) استخدام المتحكمات المتلددة فً تنفٌت األنظمة تات الزمن الحقٌقً(في هىضىع : 

"Hardware Implementation For Real-time Systems Using Multi-
Microcontrollers " 

 -ناقشة من السادة :موال الحكمتشكٌل لجنة 
/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره                 أستات مساعد بقسم هندسة وعلةوم 1د -0

 الحاسبات 
/ صةةالح الةةدٌن شةةلبان عٌسةةً عبةةد الةةرحمن      مةةدرس بقسةةم هندسةةة وعلةةوم 1د -4

 الحاسبات
                                                                      

مجلس القسم بتسجٌل خطة  بتوصٌةاللجنة بالموافقة علً ما جاء  توصً –: التوصٌة

 .ةالمتكور ةالبحث لرسالة  الماجستٌر الخاصة بالمهندس

 

 الماجستٌر برسالة الخاصة البحث خطة بتسجٌل القسم مجلس من جاء ما علً الموافقة  

 صالح اللزٌز عبد وجدي منار/  للمهندسة
 

الموافقةةة علةةً مةةا جةةاء مةةن مجلةةس القسةةم بتسةةجٌل خطةةة البحةةث الخاصةةة برسةةالة الماجسةةتٌر  
 لدرجةة الماجسةتٌر فةً الللةوم الهندسةةٌة ةالمقٌةد -منةار وجةدي عبةد اللزٌةز صةةالح/  ةللمهندسة

م ) بنظةام السةةاعات الملتمةدة ( )الملةةدل 4104هندسةة وعلةةوم الحاسةبات دورة أكتةةوبر  بقسةم
 ( 4.25)  (النهائًالتراكمً 

   (ابٌةسحالحد من تأثٌر األعطال فً أنظمة الحوسبة ال) في هىضىع : 

"Fault Tolerance In Cloud Computing Systems" 

 -ناقشة من السادة :موال الحكمتشكٌل لجنة 
أسةةةتات مسةةةاعد بقسةةةم هندسةةةة وعلةةةوم                  محمةةةد أمةةةون شةةةرابً    / 1د -0

 الحاسبات 
 مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات      نرمٌن عبد الوهاب البهنساوي  / 1د -4

                                                                      

مجلس القسم بتسجٌل خطة  بتوصٌةاللجنة بالموافقة علً ما جاء  توصً –: التوصٌة

 ةالمتكور ةالبحث لرسالة  الماجستٌر الخاصة بالمهندس

 

 


