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

 أسماء عامر قاسم أبو غازي/ الماجستٌر للمهندسة 

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

فةةً الماجسةةتٌر لدرجةةة  ةالمقٌةةد - معٌةةدة بالقسةةم –أسةةماء عةةامر قاسةةم أبةةو غةةازي /  ةللمهندسةة

) بنظام م 3102أكتوبر دورة واالتصاالت الكهربٌة اإللكترونٌات هندسة  بقسمالعلوم الهندسٌة 

 (3,82( ) النهائً ( )المعدل التراكمً  الساعات المعتمدة

 االستشعار الالسلكٌة""طرق مقترحه لكفاءة الطاقة فى شبكات  -فً موضوع :

“ Proposed Metheds for Efficient Energy in Wireless Sensor Network” 

 -تحت إشراف :

بقسةةةةم هندسةةةةة االلكترونٌــــــــةةةةـات   / سةةةةعٌد محمةةةةد أمةةةةٌن الحلفةةةةاوي    أسةةةةتا 1د1أ -0

 واالتصاالت الكهربٌــــــة

االلكترونٌةةةات أسةةةتا  مسةةةاعد بقسةةةم هندسةةةة      / منةةةى محمةةةد صةةةبري شقٌـــةةةـر1د  -3

 واالتصاالت الكهربٌــــــة

مةةةةدرس بقسةةةةم هندســـــــــةةةةـة االلكترونٌةةةةات / أحمةةةةد سةةةةعد الكورانـــــــــةةةةـى     1د  -2
 واالتصاالت الكهربٌــــــة

س القسم بتسجيل خطت البحث  اللجنت بالمىافقت علً ما جاء بتىصيت مجل تىصً –التوصية: 

 0ةالمزكىس تالخاصت بالمهنذس الماجستيش لشسالت

 

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

 نهى عبد المعطى ٌوسف الحاج/ الماجستٌر للمهندسة 

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

فةً العلةوم الهندسةٌة الماجسةتٌر لدرجةة  ةالمقٌةد -نهى عبد المعطى ٌوسف الحاج /  ةللمهندس

) بنظةةام السةةاعات م 3102أكتةةوبر دورة واالتصةةاالت الكهربٌةةة اإللكترونٌةةات هندسةةة  بقسةةم

 (3,22( ) النهائً ( )المعدل التراكمً  المعتمدة

 "الحد من تدهور القناة فً نظام االتصاالت البصرٌة للفضاء الخارجً" -فً موضوع :

“ Channel Degradation Reduction in Free Space Optical Communication 

System ” 

 -تحت إشراف :



بقسةةةم هندسةةةة االلكترونٌــــــــةةةـات   متفةةةر  أسةةةتا       السةةةٌد محمةةةود الربٌعةةةً/ 1د1أ -0

 واالتصاالت الكهربٌــــــة

واالتصةاالت أستا  مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات      فتحً السٌد عبد السمٌع/ 1د  -3

 الكهربٌــــــة

مدرس بقسم هندســــــــــة االلكترونٌات واالتصاالت       / محمد عبد النبً محمـــد1د -2

 الكهربٌــــــة

س القسم بتسجيل خطة البحث اللجنة بالموافقة علي ما جاء بتوصية مجل توصي –التوصية: 

 0ةالمذكور ةالخاصة بالمهندس الماجستير لرسالة
 

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

 على مصطفى على الجمال/ الماجستٌر للمهندس 

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

 بقسةمفةً العلةوم الهندسةٌة الماجسةتٌر لدرجةة المقٌد  -على مصطفى على الجمال / للمهندس 

(  ) بنظةام السةاعات المعتمةدةم 3102أكتوبر دورة واالتصاالت الكهربٌة اإللكترونٌات هندسة 

 (3,32) متوسط أربع مواد ( الجزئً )المعدل التراكمً 

 "تحلٌل طرق الناقالت المتعددة لنظم األجٌال القادمة" -فً موضوع :

“ Analysis of Multi Carrier Techniques for next generation Systems” 

 -تحت إشراف :

أستا  مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت     منى محمد صبري شقٌــــر/ 1د -0

 الكهربٌــــــة

مدرس بقسم هندســــــــــة االلكترونٌات        / ولٌد سعد فؤاد حلمً    1د -3

 واالتصاالت الكهربٌــــــة

س القسم بتسجيل خطت البحث  اللجنت بالمىافقت علً ما جاء بتىصيت مجل تىصً –التوصية: 

 0المزكىس الخاصت بالمهنذس الماجستيش لشسالت

  

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

 محمود صالح إسماعٌل إبراهٌم سعد/ الماجستٌر للمهندس 

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

فةةً العلةةوم الماجسةةتٌر لدرجةةة المقٌةةد  -محمةةود صةةالح إسةةماعٌل إبةةراهٌم سةةعد / للمهنةةدس 

) بنظةةام م 3103أكتةةوبر دورة واالتصةةاالت الكهربٌةةة اإللكترونٌةةات هندسةةة  بقسةةمالهندسةةٌة 

 (3,88( ) النهائً ( )المعدل التراكمً  الساعات المعتمدة

 



 "تصمٌم ومحاكاة نبائط الموجات الصوتٌة السطحٌة " -فً موضوع :

“ Design And Simulation of Surface acoustic Wave devices” 

 -تحت إشراف :

بقسةةةم هندسةةةة االلكترونٌةةةات واالتصةةةاالت  متفةةةر  /طةةةه السةةةٌد طـــةةةـه    أسةةةتا 1د1أ -0

 الكهربٌــــــة

أستا  بقسم هندسة االلكترونٌات الدقٌقة بمعهد بحوث     رعًب/أمال زكى 1د1أ -3

 االلكترونٌات

اللجنة بالموافقة علً ما جاء بتوصٌة مجلس القسم بتسجٌل خطة  توصً –: التوصية

   1البحث لرسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس الم كور

 

 العلوم فً الفلسفة دكتور درجه درجة بمنح  القسم مجلس من جاء ما علً الموافقة 

 عادل دمٌانة/  للمهندسة الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات هندسه تخصص الهندسٌة

 المسٌح عبد
 

دكتور الفلسفة فً العلوم الهندسٌة درجه الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم  بمنح درجة 

 دمٌانةةة عةةادل عبةةد المسةةٌح/  ةللمهندسةة الكهربٌةةة االتصةةاالتو االلكترونٌةةات تخصةةص هندسةةه

  م3100المسجلة بالقسم دورة أكتوبر 

         1بنظام الساعات المعتمدة(ٌة  لجنة الفحص والمناقشة( ) توص )بناءا علً 

) فٌزٌةةاء المةةواد الكهروميناطٌسةةٌة  ات الفجةةوة الحزامٌةةة وتطبٌقاتهةةا فةةً تحسةةٌن  فةةً موضةةوع

 خواص الهوائٌات (

"Physics Of Electromagnetic Band Gap Materials And Application For 
The Enhancement Of Antennas Properties " 

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

 ةالمهندس الكهربٌة االتصاالتو االلكترونٌات تخصص هندسهالعلوم الهندسٌة فً  ةالفلسف
   1 رةالم كو

 

 

 

 



 الهندسة فً الماجستٌر درجة بمنح  القسم مجلس من جاء ما علً الموافقة 

 فلٌلة محمد رمضان سحر/  للمهندسة االتصاالت هندسه تخصص االلكترونٌة
 

 الماجسةةتٌر فةةً الهندسةةة االلكترونٌةةةالموافقةةة علةةً مةةا جةةاء مةةن مجلةةس القسةةم  بمةةنح درجةةة 

المسجل بالقسم دورة أكتوبر  سحر رمضان محمد فلٌلة/  ةللمهندس االتصاالت تخصص هندسه

  1 م3112

         1سابقة(  ٌة  لجنة الفحص والمناقشة() الئحةتوص )بناءا علً 

 ( التضيٌط األمثل للصور  ات األطوال الموجٌة المتعددة)  فً موضوع
"Efficient Compression Of Multispectral Images " 

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

 الكهربٌة االتصاالتو االلكترونٌات تخصص هندسهالهندسة االلكترونٌة  الماجستٌر فً 
 1 ةالم كور ةالمهندس

 حمدي عبد الخالق شرشر1الموافقة علً توصٌة مجلس القسم بإضافة أسم السٌد د / 

إلً لجنه اإلشراف الخاصة برسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة/ إٌمان محسن أحمد 

 الجمال

 –حمدي عبد الخالق شرشر / 1دبإضافة أسم السٌد مجلس القسم  توصٌةالموافقة علً ( 

إلً لجنه اإلشراف الخاصة  بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة أستا  مساعد

لدرجه  ةالمسجل  -  إٌمان محسن أحمد الجمال/ بالمهندسةالخاصة  الماجستٌربرسالة 

صاالت الكهربٌة و لك لحاجه تفً العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالالماجستٌر 

  1هالبحث إلً مجهوداتموضوع 

/ 0دالسيذ إضافت أسم ب على ما جاء بتىصيت مجلس القسمتىصً اللجنت بالمىافقت  –:التوصية  

إلثً  بقسم هنذست االلكتشونياث واالتصاالث الكهشبيثت أستار مساعذ –حمذي عبذ الخالق شششش 

لتصثب  لجنثت اإلشثشاف ة المزكىس تالخاصت بالمهنذس الماجستيشلجنه اإلششاف الخاصت بشسالت 

  -كالتالً :
  1لتصبح كالتالًبالموافقة علً لجنة اإلشراف 

أستا  بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت عبد الناصر عبد الجواد محمد        د/ 1أ -0
 الكهربٌة

بقسةةم هندسةةة االلكترونٌةةات  أسةةتا  مسةةاعد حمةةدي عبةةد الخةةالق شرشةةر           / 1د -3
 واالتصاالت الكهربٌة  

مةةةةدرس بقسةةةةم هندسةةةةة االلكترونٌةةةةات                   / أحمةةةةد نبٌةةةةه زكةةةةً راشةةةةد1د -2
 واالتصاالت الكهربٌة 

/ محمد صالح فتح هللا                  مدرس بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت 1د -4

 الكهربٌة



  أسامة فوزي زهران إلً 1بإضافة أسم السٌد دالموافقة علً توصٌة مجلس القسم /

لجنه اإلشراف الخاصة برسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندسة/ سحر عبد الستار أبو 

  شوشة

أستا   –أسامة فوزي زهران / 1دبإضافة أسم السٌد مجلس القسم  توصٌةالموافقة علً 

اإلشراف الخاصة برسالة  إلً لجنه بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة مساعد

فً الماجستٌر المسجل لدرجه  -سحر عبد الستار أبو شوشة / بالمهندسةالخاصة  الماجستٌر

البحث صاالت الكهربٌة و لك لحاجه موضوع العلوم الهندسٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالت

  1هإلً مجهودات

/ 0دالسيذ إضافت أسم بعلى ما جاء بتىصيت مجلس القسم تىصً اللجنت بالمىافقت  –:التوصية  

إلً لجنثه  بقسم هنذست االلكتشونياث واالتصاالث الكهشبيت أستار مساعذ –أسامت فىصي صهشان 

لتصثثب  لجنثثت اإلشثثشاف ة المثثزكىس تالخاصثثت بالمهنذسثث الماجسثثتيشاإلشثثشاف الخاصثثت بشسثثالت 

  -كالتالً :
  1كالتالًلتصبح بالموافقة علً لجنة اإلشراف 

أ.د/ محمد فهٌم الكردي                أسةتا   بقسةم هندسةة االلكترونٌةات و االتصةاالت  -0

 الكهربٌة

/ أسامة فوزي زهران             أستا  مساعد بقسم هندسة االلكترونٌات 1د -3
 واالتصاالت الكهربٌة

 

 أسامه للمهندس /  الماجستٌر الموافقة علً ما جاء من مجلس القسم  بمنح درجة

 الوهابفؤاد عبد 

 

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

أسةةامه فةةؤاد عبةةد للمهنةةدس /  هندسةةة وعلةةوم الحاسةةباتتخصةةص هندسةةة وعلةةوم الحاسةةبات  

 لجنة الفحص والمناقشة(           ٌة توص )بناءا علً  1 م3100دورة  -بالقسم المسجل - الوهاب

 ( استخدام تقنٌات تضمٌن البٌانات للقطات الفٌدٌو)  -:فً موضوع 
  "Utilization Of Steganographic Techniques In Video Sequences " 

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

 0للمهندس المذكور هندسة وعلوم الحاسباتتخصص العلوم الهندسية الماجستير في 


