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الرقم 
 الكودى

الخطة 
 البحثٌة 

التموٌل  المدة الزمنٌة المسئول عن التنفٌذ المجاالت
 ومصدره

مؤشرات 
 النجاح

 مالحظات

 

 االتصاالت

  تطوٌرنظم كشف االختراقات فى
 شبكات الموباٌل عدٌمة البنٌة 

  دراسة تحلٌل شبكات االتصاالت
 متعددة المراحل ذات المرسل البٌئى 

  تطبٌقات الهٌاكل البللورٌة ذات الفجوة
 فى النطاق الترددى على الهوائٌات

  نمذجة رنانات العوازل 
 شبكات اتصاالت االلٌاف البصرٌة 
 ٌل وقٌلس اداء منظومة اتصاالت تحل

 واى ماكس الخلوٌة 
  الخورزمٌات فى شبكات االستشعار

 .الالسلكٌة
 ..الجٌل الثالث من الخالٌا الشمسٌة 
 .أجهزة نانوفوتونٌة متكاملة 
 .عدسات التصوٌر فائقة الدقة 
 .شبكات الحاسب منزوعة البنٌة 
 .ًشبكات اإلستشعار الالسلك 
 شبكات اإلتصاالت مابعد الجٌل 

 الرابعه. 
  تصمٌم الهوائٌات الشرٌطٌة واسعة

 النطاق.

 ا.د عبد الفتاح ابراهٌم عبد الفتاح 

 ا.د حمدى احمد المٌقاتى 

 ا.د ماهر محمد عبد الرزاق مصطفى 

 مانٌا.د فاٌز ونٌس زكى سل

 ا.د احمد شعبان مدٌن سمرة

 ا.م.د شرٌف السٌد سٌد احمد كشك

 ا.م.د محمد عبد العظٌم محمد

 ا.م.د حسام الدٌن صالح مصطفى 

 د نهال فاٌز فهمى جمعة عرٌض ا.م.

 ا.م.د. مروه إسماعٌل عبٌه.

 د. أحمد هٌكل.

 أ.د. صالح صبري أحمد عبٌه.

 د. أحمد النقٌب.

 د. ٌاسر إسماعٌل.

 د. هاله بهً الدٌن.

 د. إٌهاب هانً

 د. أحمد أبوطالب

 د. محمد مرسً

 د. السعٌد مرزوق

تم االتفاق على توزٌع العمل فى 

كل موضوع على مدار عام كامل 

 بحٌث توزٌع كاالتى 

  ثالث اشهر لجمع

 المادة العلمٌة 

  اربعة اشهر لعمل

 النموذج نظرى 

  خمسة اشهر لعمل

 النموذج المعملى  

وٌمكن تعدٌل المدد الثالث على 

 حسب نوعٌة العمل المطلوب 

 

 

 

صندوق 

 البحوث

نشر عدد 

كبٌر من 

األبحاث 

العلمٌة فً 

دورٌات 

عالمٌة 

وإنتاج عدد 

من رسائل 

الماجستٌر 

 والدكتوراة

 



  تصمٌم الهوائٌات الشرٌطٌة متعددة
 النطاق.

  ًتصمٌم أجهزة بالزمونٌة ف
 التطبٌقات الطبٌة.

  نمذجة طرق عددٌة جدٌدة لمحاكاة
 المواد فوق الطبٌعٌة.

  تصمٌم أنظمةIPTV. 

  تصمٌم األنظمة متعددة
 البروتوكوالت.

 ت مابعد الجٌل تنفٌذ ا،ظمة اإلتصاال
 .FPGAالرابع بإستخدام 

  تطوٌر وتصمٌم نظم التشغٌر
 البصري.

  تصمٌم وتطوٌر تقنٌات إخفاء
 البٌانات.

 .تصمٌم تقنٌات ضغط الفٌدٌو 
 تقنٌات اإلتصاالت صدٌقة  تصمٌم

 البٌئة.
  تصمٌم منظوماتBAB. 

  تصمٌم دوائر اإلتصاالت مابعد الجٌل
 الرابع.

  تصمٌم شبكات اإلتصاالت
MANET. 

 تصمٌم بروتوكوالت MPLS 

 



 

 االلكترونٌات

 نمذجة النبائط احادٌة االلكترون 

  نمذجة ومحاكاة الدوائر النانوٌة

المخلطة لتغٌٌر االشارات بٌن 

 الرقمٌة والتماثلٌة

  خوارزمٌات اخفاء البٌانات فى مقاطع

ات الفٌدٌو المرسلة على شبك

 المعلومات 

  تطوٌر تطبٌقات الوسائط المتعددة

 للهواتف الذكٌة

 التعرف على االشكال ثالثٌة االبعاد 

 باستخدام تقنٌة االسترٌو للرؤٌة

  التعرف على الوجوه فى االجهزة

 المحمولة 

 الكشف االلى الورام الكلى 

  تشخٌص اصابات الكبد باستخدام

 االشعة المقطعٌة المتعددة الطور.

 وائر متكاملة واسعة النطاق.تصمٌم د 

 .تصمٌم األجهزة والنظم الطبٌة 

 .تحلٌل ومحاكاة اإلشارات الطبٌة 

  تصمٌم وتصنٌع الخالٌا الشمسٌة

 الصبغٌة.

 ا.د عبد الفتاح ابراهٌم عبد الفتاح 

 ا.د رشٌد مختار العوضى احمد

 ا.د محى الدٌن احمد محمد ابو السعود

 ا.د حمدى احمد المٌقاتى 

 نٌس زكى سلٌمانا.د فاٌز و

 ا.د فاطمة الزهراء محمد ابو شادى

 سامح ابراهٌم السٌد رٌحان ا.د.

 ا.د ماهر محمد عبد الرزاق مصطفى 

 ا.م.د محمود محمد السٌد الزلبانى 

 ا.م.د شرٌف السٌد سٌد احمد كشك

 ا.م.د محمد عبد العظٌم محمد 

 ا.م.د حسام الدٌن صالح مصطفى 

 ٌة.ا.م.د مروة اسماعٌل محمود عب

 ا.م.د. نهال فاٌز عرٌض.

 د. أحمد هٌكل. 

 د. هاله بهً.

 د. إٌهاب هانً.

 د. ٌاسر إسماعٌل.

 د. أحمد أبوطالب.

 د. محمد مرسً

 د. السعٌد مرزوق

تم االتفاق على توزٌع العمل فى 

كل موضوع على مدار عام كامل 

 بحٌث توزٌع كاالتى 

  ثالث اشهر لجمع

 المادة العلمٌة 

  اربعة اشهر لعمل

 النموذج نظرى 

  خمسة اشهر لعمل

 النموذج المعملى  

وٌمكن تعدٌل المدد الثالث على 

 حسب نوعٌة العمل المطلوب 

 

 

 

 

 

صندوق 

 البحوث

نشر عدد 

كبٌر من 

األبحاث 

العلمٌة فً 

دورٌات 

عالمٌة 

وإنتاج عدد 

من رسائل 
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 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،

 إللكترونٌات واإلتصاالترئٌس قسم هندسة ا

    

 أ.م.د. محمد عبدالعظٌم   


