اسماء طلبة الفترة التاسعة الموزعة على المشاريع المقترحة
2012 سبتمبر

اسم المشروع
Towards an
optimized
Hemodialysis
machine
Design of a
robot system for
land mind
detection
(Part I)
Design of a
robot system for
land mind
detection
(Part II)
Digital Water
Marking
Smart UWB
signals &
Techniques for
cognitive radio
Design &
Implementation
of wireless
sensor network
for trains

اسم المشرف
 عبد المنعم عبد.د.ا
الباري

م
1

اسامة اسماعيل.د.ا
محمد الغمري.د.ا

2

اسامة اسماعيل.د.ا
محمد الغمري.د.ا

3

د مھا شركس.ا
وليد بدوي.د
د سعيد الخامي.ا
أميرة زكي.د

4

 رشدي عبد.د.ا
الرسول

6

اسم المشروع

اسم المشرف

م

5

د سعيد الخامي.ا
7
Broadband
OFDM signals
& frequency
Hopping for
future
communication
& cognitive
radio
Wheel chair
محمد عصام خضر. د8
using brain
computer
interface system
عبد المنعم عبد.د.ا
9
Design &
الباري
Implementation
of an
electrocardio-graph
Adaptive
محمد عمر.د
10
Antenna Array
Design of open محمد سعد زغلول. د11
architecture ship
control, alarm &
monitoring
system
شوقي شعبان.د
12
Evaluation of
Mobile
communications

اسم المشروع

اسم المشرف

م

Free space
Optics

ھبه فايد.د
احمد عبد العزيز.د

13

Using new
Technology for
underwater
communication
Electronic Bottle
Inspector based
on sensors &
PLC
Microwave
reflector antenna
system Design
Remotely
Operated
Vehicle (R.O.V)
Engaging
Robots
(Part I)

حاتم خاطر.د

14

 إيمان مرسي.د

15

درويش عبد.د.أ
العزيز

16

 إيھاب عبدﷲ.د
ھبه فايد.د

17

إيھاب بدران.د.أ

18

اسم المشروع

اسم المشرف

م

Engaging
Robots
(Part II)
Aerial
Photography
quad copter
(Part I)
Aerial
Photography
quad copter
(Part II)
Black Box

إيھاب بدران.د.ا

19

عمرو الحلو.د

20

محمد الحبروك.د

21

عمرو الحلو.د

22

Ultrasound
wireless
Broadband
sensors network
Autonomous
planet
Exploratory
Rover
Sports & Tele.
Health care
wireless body
area network
(Part I)

اسم المشروع
Sports & Tele.
Health care
wireless body
area network
(Part II)
Traffic zigbee
sensor

 محمد عصام.د
خضر

23

احمد الشناوي.د

24

د محمد ابو النصر.ا
ھبة شعبان.د

25

اسم المشرف
د محمد ابو النصر.ا
ھبة شعبان.د

م
26

 ايمان مرسي.د

27

