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 Seismic Vulnerability Assessment of Existing Reinforced Concrete Building in Egypt مدحت ماهر فهمى سعد 2010  1

ثير حركة التربة الجانبية على سلوك الخوازيق مروى حسن محمد طلبه 2010  2
 
 تا

 Improving Hydraulic Performance Water Quality And Salinity of Lake Qarun جيهان حسن عباس محمود 2011  3

 Strengthening of Fire Exposed Columns Using Ferrocement Overlays وائل سبيع اليمن عبد التواب 2011  4

ثير الحواجز المائية المغمورة والغير مغمورة على طول الشاطئ محمود سيد عبد الدايم عويس 2011  5
 
 تا

ت مع التربة والسائل باعتبارالسلوك الزلزالى للخزانات  صفاء على صادق محمد 2011  6
 
 تفاعل المنشا

سامة محمد مختار محمد 2013  7
 
 Seismic Performance of Existing Reinforced Concrete Buildings In Egypt ا

ت المعدنية المتجاورة الناتج عن الزلزال جورج وليم نسيم 2013  8
 
 االرتطام فى المنشا

ثير  عماد عمر على على 2014  9
 
جهادات لكمرات الكبارى المركبة تحت تا نواع تحميل متنوعةتحليل االإ

 
 ا

كل لمياء محمد عمر على 2014  10
 
 ك فاءة االنحناء المعتمدة على الزمن للبالطات الخرسانية ذات حديد التسليح المتا

وساط المختلفة وكيفية تثبيطه هالة عماد الدين فؤاد 2014  11
 
كل حديد التسليح بالخرسانة فى اال

 
 قياس تا

سمنت البورتالندى والخرسانة. وجيه مرزوق منشاوى محمد 2014  12 ثير المواد الناعمة بالركام على خواص عجينة ومونة االإ
 
 تا

 املاجستري: افةلمية افدرجة اهلندسة:  كليةاف
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 عنوان افرسافة اسم افباحث

 Pavement Maintenance Decision Model Using Artificial Neural Networks هشام ربيع عبد الحميد جبيلى 2015  13

نشطة صيانة الطرق باستخدام تقنيات مصطفى محمود ياسين رضوان 2015  14
 
 نظم المعلومات الجغرافية تطوير ا

نور توفيق 2015  15
 
 تحسين خواص وسلوك الخرسانة المسلحة باستخدام مواد النانو طاهر ا

حمد محسن صوفى 2011  1
 
 ا

CMOS Realizations of Current Difference Buffered Amplifiers and Current Difference 
Transconductance Amplifiers and Applications 

 High -Performance and Low Power Network on Chip Switch رباب عزالدين ربيع 2012  2

حمد 2013  3
 
 Phone Level Speech Segmentation Using Wavelet Packets مها مصطفى صالح ا

حمد فرحان محمد فرحان 2013  4
 
 Analysis and Field Oriented Control of Reluctance Synchronous Motor ا

 تحليل وتحكم متجه فى محرك الممانعة المتزامن احمد فرحان محمد فرحان 2013  5

حمد 2013  6
 
براهيم ا كمار الصناعية ذات المدارات الضغيرة ول االرض مختار سعيد اإ

 
 تصميم تحليل وتمثيل نظام القوى الكهربية لحركة اال

سالم 2013  7 نظمة ذات السعة العالية من الكلمات عيد على محمد اإ
 
صوات فى اال

 
لى على اال

 
 تحسين السرعة لنظام التعرف اال

لك ترونية سيد طه محمد   8 داء مبادل شبكات الرقائق االإ
 
 محاكاة تحميل وتحسين ا

مير ياسين حسن سليمان 2014  9
 
 الهجينةالنموذج الحراري للمحرك الكهربائي في الحافلة الكهربائية  ا

حمد عبد القادر 2014  10
 
حمد جمال ا

 
 اك تشاف ظاهرة التجذر لوحدات التوليد الموزعة ا

حمد زكريا حافظ محمد 2014  11
 
نظمة الكهروضوئية ا

 
 زيادة ك فاءة اال
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حمد 2014  12
 
  احمد جمال ا

حمد محمد محمد 2014  13
 
 باستخدام الذكاء االصطناعيالحماية الحرارية للمحركات الكهربية المتصلة ببادئ ناعم  طه ا

رضية شيماء حسن سيد بركات 2014  14
 
 اك تشاف وتصنيف وتحديد موقع العطل فى الكابالت اال

حمد عبد الجواد 2015  15
 
حمد حمدى ا

 
 تقنيات االستشعار عن بعد باستخدام الموجات الدقيقة الك تشاف تلوث المياه ا

عطال الكابالتتصميم نموذج لجهاز كشف  مؤمن محمد محمود 2015  16
 
 ا

لك ترونية الفعالة باستخدام العناصر الباثولوجية ناريمان عبده خليل 2015  17  استخدام الخوارزميات لتصميم وتحسين الدوائر االإ

 تحليل انتقال الحرارة من نظام الكابالت المسطح باستخدام تقنية العناصر المحددة ياسر ممدوح السيد 2015  18

 ( المحسن باستخدام مرشح مويجات مهيئBTEنموذج تشفير الشجرة المثلى) ربيع عبد الفتاحمى عز الدين  2015  19

براهيم عبد العزيز 2012  1 حمد اإ
 
 Effect of Sever Hot Forging And Boron of Mechanical Properties of Carbon Steel ا

حمد 2014  2
 
حمد زكى ا

 
يناس ا دوات تحسين العمليات لتطوير مخرجات المواد الهندسية التصنيعية 2000الهندسى تطوير وتطبيق المعيار  اإ

 
 وا

يمن مصطفى محمد عبد الخالق 2014  3
 
داء المؤسسات ا

 
 تطوير منظومة تقييم وتحسين ا

سماء عادل محمود عبد التواب 2014  4
 
نتاج التتابعى للعمليات الصناعية ا مثلية لتخطيط االإ

 
 اال

ثير تطبيق المعالجة الحرارية على الخواص يوسف حسينصبرى سعيد  2014  5
 
 V   T-6A 4-1 الميكانيكية لسبيكة التيتانيوم دراسة تا

براهيم عبد الرحمن 2014  6 خذ العوامل الخارجية فى االعتبار مروة محسن اإ
 
لى المنظومة المثلى لتوربينات الرياح الصغيرة مع ا  الوصول اإ
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حمد حسين 2014  7
 
ساليب وتقنيات هندسة النظم لمعالجة المشاكل المعقدة نهال محمد ا

 
 تطبيق ا

حمد محمود 2012  1
 
يمان بدوى ا شكالية تطبيق العمارة الخضراء فى مصر اإ  اإ

حمد حسن حسن 2012  2
 
ليالحاسب  ا

 
لي في تنمية اال

 
بداعية لدي  والتعليم المعمارى )فاعلية تطبيقات الحاسب اال  طالب العمارة(القدرات االإ

3  2013 
نسمة محمد عبد المقصود عبد 

 المقصود
 الخضراء دراسة استخدام عناصر ومفردات العمارة التاريخية كمدخل لتطبيق مبادئ العمارة -فى تطبيقات العمارة الخضراء 

 عناصر ومفردات العمارة التاريخية كمدخل لتطبيق مبادئ العمارة الخضراء( العمارة الخضراء )دراسة استخدام فى تطبيقات نسمة محمد عبد المقصود 2013  4

نس عبد الحكم 2014  5
 
 عمران التعايش: مدخل تخطيطي بيئي لتطوير المناطق غير الرسمية سلمى ا

قليم شمال  شيماء سيد احمد السيد 2015  6 حدى مدن اإ  مدينة الفيوم(الصعيد )استدامة المدن البيئية مدخل للتحول للتخطيط المستدام دراسة حالة اإ

حمد محمد محمد مراد   1
 
حمال الجانبيةتصرف مجموعات خوازيق ا محمد ا

 
ثير اال

 
 لحفر تحت تا

 Automatic Speech Annotation Using HMM Based on Wavelet Packets Best Tree Encoding محمد حسن محمد 2013  1
 


