محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()9
للعام الجامعى 1027 / 1026
بتاريخ  22أبريل 1027

اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  0211 /4 /11برئاسة السيد األستاذ الدكتور /عبد
العزيز حسانين قنصوة – عميد الكلية  ،وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور /خالد السيد جعفر  -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة وقد حضر الجلسة كل من:
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د .مجدى عبد العظيم سليمان
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د .سعيد محمد عبد القادر عالم
رؤساء األقسام
أ.د .عبد الحميد عطيه السيد
أ.د .على محمد على عكاز
أ.د .هشام على سعد زين الدين
أ.د .حسام الدين محمد مراد مغازى
أ.د .شعبان على عطية نصير
أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى
أ.د .تامر حلمى عبد الحميد حسن
أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد
أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى
أ.د .محمد السيد محمد النجار
أ.د .عفاف خميس إبراهيم العوفى
أ.د .هناء جمدى أبو جبل
د .عبد هللا مصطفى خليل
أساتذة من األقسام
أ.د .مظهر بسيونى طايل
أ.د .محمد أحمد إبراهيم سلطان
أ.د .محمد عبد الحميد إسماعيل
أ.د .مصطفى محمد مصطفى الجمال
أ.د .ماجد نجيب عبد الملك
أ.د .محمود على جبر زراع
أ.د .علياء عادل محمد بدوى
أ.د .محمد عبد الواحد يونس
أ.د .رمضان خليل عبد المجيد الكيال
أ.د .على فؤاد سعيد بكر
مدرسين من األقسام
أساتذة مساعدين من األقسام
د .حمدى محمد الحصافى غنيم
د .راجى على رفعت حمدى
د .سعيد عبد اللطيف شبل
أعضاء مجلس الكلية من الخارج
ب .أعضاء من خارج الكلية
أ .أعضاء من داخل الكلية
أ.د .عصام أحمد أحمد سالم
أ.د .سعيد السيد إسماعيل الخامى
أ.د .محمد عبد الفتاح محمد شامة
أ.د .محيى الدين صالح الدين شكرى
أ.د .محمد نشأت عباس فرس
أ.د .عصام مصطفى محمد وهبة (المدير التنفيذى للمركز
مدعـوون أ.د .أحمد حسنى الحيوى (مدير وحدة ضمان الجودة)
الهندسى لقطاع الكهروميكانيكا والتدريب)
تغيب عن الحضور :أ.د .محمد محمد القصبى خليفة  ،أ.د .محمد عبد الرازق محمد رزق  ،أ.د .عمرو عبد المنعم المصرى  ،د .إيهاب جابر
أحمد أدم  ،م .أسامة السيد الجناينى  ،لواء.د .عصام الدين أحمد ثابت
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 استهل السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية الجلسة ببسم هللا الرحمن الرحيم  ،ونعى ضحايا الحادث
اإلرهابى الذى تعرضت له كنيستى مارى جرجس بطنطا  ،والكنيسة المرقسية باإلسكندرية  ،ووقف
مجلس الكلية دقيقة حداد ترحما ً على أرواح الشهداء.
أو الً  :تم التصديق على محضر الجلسة الثامنة للعام الجامعى  1027/1026بتاريخ  21مارس .1027
ثانيا ً  :الموضوعات العامة -:
 – 1تم إحاطة مجلس الكلية علما ً بما ورد من أقسام الهندسة الكهربية  ،الهندسة اإلنشائية  ،هندسة المواصالالت  ،الهندسالة
البحرية وعمارة السفن  ،هندسة الغزل والنسيج  ،بشأن إنتداب أعضاء هيئة التدريس بهذه األقسام خارج الكلية.
 – 0وافق مجلس الكلية على تعديل ميعاد إنعقاد المؤتمر العلمى السنوى للكلية ليكون يوم األثنين الموافالق  04أبريالل 0211
بالالدالً مالالن  ، 0211/4/11وذلالالب بسالالبب إنعقالالاد الملتقالالى البيئالالى الثالالامن لجامعالالة اإلسالالكندرية فالالى الفتالالرة مالالن  00 – 11أبريالالل
.0211
 – 3وافق مجلالس الكليالة علالى دعالم مشالروعات التخالرج للعالام الجالامعى  0211/0212لطالالب البكالالوريوس فالى التخصصالات
المختلفة لعدد ( )02مشروع مميز على مستوى الكلية بمالا فاليهم طالالب البالرامج العلميالة المتخصصالة  ،يالتم إختيارهالا علالى
أساس تنافسى بتمويل بحد أقصى قدره  0222جنيه (خمسة آالف جنيه ال غير) لكل مشروع.
 – 4رفض مجلس الكلية طلب األستاذ الدكتور  /عميد كلية الحقوق – جامعة اإلسالكندرية  ،بالموافقالة علالى إسالتخدام األرض
المجاورة لمبنى رعاية الشباب بكلية الهندسة إلعدادها إلقامالة خيالام أداء إمتحانالات الفصالل الدراسالى الثالانى للعالام الجالامعى
 0211/0212لطالب كليالة الحقالوق – جامعالة اإلسالكندرية  ،وتركالزت مبالررات رفالض مجلالس الكليالة فالى العديالد مالن النقالاط
وتشمل زيادة أعداد طالب الكليالة  ،وتوقالع حالدوث إختناقالات مروريالة فالى المنطقالة المحيطالة بالكليالة  ،وعالدم وجالود دورات
مياه أو خدمات بالمنطقة.
ً
 – 0تم إحاطة مجلس الكلية علما بإعتذار األستاذ الدكتور  /كامل عبد العظاليم الشالوربجى – األسالتاذ المتفالرب بقسالم الهندسالة
الميكانيكية  ،عن عضوية لجنة صندوق إجتماعيات أعضاء هيئة التالدريس بالكليالة والسالابق تشالكليها بقالرار مجلالس الكليالة
فى جلسته رقم ( )2بتاريخ  12يناير  0211وعليه وافق مجلس الكلية على تفويض كالً من :
 ا.د .عميد الكلية (بصفته)
 ا.د .محمد يحيى المكى – األستاذ المتفرب بقسم هندسة اإلنتاج
 ا.د .حسام الدين محمد مراد مغازى – األستاذ بقسم هندسة الرى والهيدروليكا
وعلى أن يالتم الصالرف علالى بنالدين طبقالا ً لقالرار مجلالس الكليالة فالى جلسالته رقالم ( )6بتالاريخ  7102/0/01بموجالب الثالثالة
توقيعات مجتمعة.
 – 2تم إحاطة مجلالس الكليالة علمالا ً بقيالام قسالم هندسالة المواصالالت فالى الكليالة بالمشالاركة فالى مشالروع األتحالاد األوروبالى  ،وفقالا ً
لإلتفاقي الالة المبرم الالة ب الالين جامع الالة اإلس الالكندرية واألتح الالاد األوروب الالى تح الالت رق الالم (AGREEMENT: MENA-SAFE-
) CBHE561768وقالالد أبالالدت جامعالالة  GDANSK University of Technologyالرغبالالة فالالى التعالالاون المشالالترب مالالع
جامعة اإلسكندرية  ،وتم إعداد مقترح لمذكرة تفاهم ) (MOUبين الجامعتين.
 - - 1وافق مجلس الكلية علالى قيالام شالركة اإلسالكندرية لإلنشالاءات (طلعالت مصالطفى) بتخصالي مبلال  02222جنياله (خمسالون
ألف جنيه) لصالح السوق الخيرى لطالب الكلية غير القادرين  ،على أن يتم إرسال الشيب بعد إنتهاء السوق الخيرى.
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شئون هيئة التدريس

أو ًال :الترقيات والتعيينات
 التعيين فى وظيفة عالم ممتازم

االسم

الوظيفة

القسم

2

ا.د .مصطفى السيد العقيلى

عالم ممتاز
متعاقد

هندسة الغزل
والنسيج

القرار
الموضوع
النظالالر فالالى إقتالالراح مجلالالس القسالالم بشالالأن تم تأجيل
الموافقة علالى تجديالد تعاقالد ساليادته كعالالم النظر لحين
ممتالالالاز متعاقالالالد لمالالالدة عالالالام اعتبالالالاراً مالالالن إنتهاء اللجنة
 2182/2/81وحتى .2181/2/82
المشكلة
بقرار مجلس
الكلية
السابق من
عملها

 -منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ (مجلس الكلية على مستوى األساتذة)

م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

2

د .عفاف خميس إبراهيم
العوفى

أستاذ
مساعد

هندسة الغزل
والنسيج

النظالالالالالر فالالالالالى إقتالالالالالراح مجالالالالالـلس القسالالالالالم
بش الالالالالالالالالأن الموافق الالالالالالالالالـة عل الالالالالالالالالى م الالالالالالالالالنح
سالالالالالالاليادتها اللق الالالالالالالب العلمالالالالالالالى لوظيف الالالالالالالة
أس الالالالتاذ بالقسالالالالالم بن الالالالاءاً علالالالالالى توصالالالالالية
اللجنة العلمية الدائمة للترقيات.

وافق
المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرسم

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

2

د  .احمالالد محمالالد نالالاظم السالاليد
الريدى

مدرس
مساعد

الهندسة
الصحية

النظالالالالالر فالالالالالى إقتالالالالالراح مجالالالالالـلس القسالالالالالم
بشالالالالالالالالالأن الموافقالالالالالالالالالـة علالالالالالالالالالى تعيالالالالالالالالالين
سيالالالالالالالالالـادته فالالالالالالالالالى وظيفالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالدرس
بالقس الالالالالالالالم لحص الالالالالالالالوله عل الالالالالالالالى درج الالالالالالالالة
الدكتوراة.

وافق
المجلس
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 التعيين فى وظيفة مدرس مساعدالوظيفة

القسم

م

االسم

2

م  .اية على حامد سامى

معيدة

الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

1

م .معتز مصطفى الدمرداش

معيد

الهندسة
الكيميائية

3

م .ارسالالالالالالانى هالالالالالالانى عبالالالالالالد
المسيح جرجس

معيد

هندسة
الحاسب
والنظم

1

م .وسام حمدى عباس

معيد

الهندسة
المعمارية

ثانيا ً  :اإلعارات (نسبة اإلعارات على مستوى الكلية )%12
القسم
الوظيفة
االسم
م

2

ا.د .خالد حسن أحمد بغدادى

أستاذ
متفرب

هندسة الرى
والهيدروليكا
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الموضوع
النظالالالالالر ف الالالالالى إقت الالالالالراح مجل الالالالالس القس الالالالالم
بشالالالالالالالالالأن الموافق الالالالالالالالالة علالالالالالالالالالى تعي الالالالالالالالالين
سالالالالالالالالاليادتها فالالالالالالالالالى وظيفالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالدرس
مسالالالالالالالاعد بالقسالالالالالالالم لحصالالالالالالالولها علالالالالالالالى
درجة الماجستير.
النظالالالالالر ف الالالالالى إقت الالالالالراح مجل الالالالالس القس الالالالالم
بشالالالالالالالالالأن الموافق الالالالالالالالالة علالالالالالالالالالى تعي الالالالالالالالالين
س الالالالالالالالاليادته ف الالالالالالالالالى وظيف الالالالالالالالالة م الالالالالالالالالدرس
مس الالالالالالالاعد بالقس الالالالالالالم لحص الالالالالالالوله عل الالالالالالالى
درجة الماجستير.
النظالالالالالر ف الالالالالى إقت الالالالالراح مجل الالالالالس القس الالالالالم
بشالالالالالالالالالأن الموافق الالالالالالالالالة علالالالالالالالالالى تعي الالالالالالالالالين
س الالالالالالالالاليادته ف الالالالالالالالالى وظيف الالالالالالالالالة م الالالالالالالالالدرس
مس الالالالالالالاعد بالقس الالالالالالالم لحص الالالالالالالوله عل الالالالالالالى
درجة الماجستير.
النظالالالالالر ف الالالالالى إقت الالالالالراح مجل الالالالالس القس الالالالالم
بشالالالالالالالالالأن الموافق الالالالالالالالالة علالالالالالالالالالى تعي الالالالالالالالالين
س الالالالالالالالاليادته ف الالالالالالالالالى وظيف الالالالالالالالالة م الالالالالالالالالدرس
مس الالالالالالالاعد بالقس الالالالالالالم لحص الالالالالالالوله عل الالالالالالالى
درجة الماجستير.

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

الموضوع

القرار

النظالالر فالالى إقتالالراح مجلالالس القسالالم بشالالأن
الموافقة علالى تجديالد إعالارة ساليادته لمالدة
عام (فى إطار العام الخامس عشر) للعمل
بجامعة بيالروت العربيالة فالى منصالب نائالب
رئ الالاليس جامع الالالة بي الالالروت العربي الالالة (ف الالالرع
طالالرابلس) اعتبالالاراً مالالن  2182/9/8وحتالالى
.2181/1/18
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%21 :

وافق
المجلس

تابع  :اإلعارات (نسبة اإلعارات على مستوى الكلية )%12

1

ا.د .العربالالالى مرس الالالى محم الالالود
عطية

أستاذ

الهندسة
الميكانيكية

3

ا.د .محمالالد عبالالد الفتالالاح محمالالد
طعيمة

أستاذ
متفرب

الهندسة
الميكانيكية

1

ا.د .سالالالهير فتحالالالى خمالالاليس
رزيقة

أستاذ
متفرب

الهندسة
الميكانيكية

5

ا.د .محمالالالالالالود عبالالالالالالد المالالالالالالنعم
شراكى

أستاذ
متفرب

هندسة
المواصالت

6

د .احمالالد محمالالد عبالالد الالالرؤوف
اللقانى

أستاذ
مساعد

الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

النظالالر فالالى إقتالالراح مجلالالس القسالالم بشالالأن
الموافقة علالى تجديالد إعالارة ساليادته لمالدة
ع الالام س الالادس للعم الالل باالكاديمي الالة العربي الالة
للعلالالالالوم والتكنولوجيالالالالا والنقالالالالل البحالالالالرى
اعتباراً من  2182/9/8وحتى .2181/1/18
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%82 :
النظالالر فالالى إقتالالراح مجلالالس القسالالم بشالالأن
الموافقة علالى تجديالد إعالارة ساليادته لمالدة
عالالالام (فالالالى إطالالالار العالالالام العاشالالالر) للعمالالالل
باالكاديميالالة العربيالالة للعلالالوم والتكنولوجيالالا
والنق الالل البح الالرى اعتب الالاراً م الالن 2182/9/8
وحتى .2181/1/18
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%82 :
النظالالر فالالى إقتالالراح مجلالالس القسالالم بشالالأن
الموافقة على تجديد إعالارة ساليادتها لمالدة
عالالالالام (فالالالالى اطالالالالار عالالالالام تاسالالالالع) للعمالالالالل
باالكاديميالالة العربيالالة للعلالالوم والتكنولوجيالالا
والنق الالل البح الالرى اعتب الالاراً م الالن 2182/9/8
وحتى .2181/1/18
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%82 :
النظالالر فالالى إقتالالراح مجلالالس القسالالم بشالالأن
الموافقة علالى تجديالد إعالارة ساليادته لمالدة
عام (فالى اطالار عالام عاشالر) للعمالل ببلديالة
دبى بدولالة االمالارات العربيالة اعتبالاراً مالن
 2182/6/88وحتى .2181/6/81
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%81 :
النظ الالر ف الالى إقت الالراح مجل الالس القس الالم بش الالأن
الموافقالالة علالالى تجديالالد إعالالارة سالاليادته لمالالدة
عالالام (فالالى اطالالار العالالام الرابالالع عشالالر) للعمالالل
عميداً لكلية الهندسة جامعة بيروت العربية
ف الالالالالرع ط الالالالالرابلس بلبن الالالالالان اعتب الالالالالاراً م الالالالالن
 2182/2/88وحتى .2181/2/81
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%6 :

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلعارات (نسبة اإلعارات على مستوى الكلية )%12

7

د .حازم محمد جبر االلفى

مدرس

الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

6
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النظالالر فالالى إقتالالراح مجلالالس القسالالم بشالالأن
الموافقة علالى تجديالد إعالارة ساليادته لمالدة
ع الالام (ف الالى اط الالار الع الالام الخ الالامس) للعم الالل
بمعه الالالالد البح الالالالوث العلمي الالالالة والص الالالالناعية
بجامع الالالة اوس الالالاكا بالياب الالالان اعتب الالالاراً م الالالن
 2182/4/8وحتى .2181/1/18
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%6 :

وافق
المجلس

ثالث اً :اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة
م

االسم

الوظيفة

القسم

2

ا.د .الس الالالالاليد محم الالالالالد عبالالالالالالد
الفتاح عامر

أستاذ
متفرب

الهندسة
المعمارية

1

د .سالالالالالالالالالالالالالالالالالارة خلي الالالالالالالالالالالالالالالالالل
المصرى

مدرس

الهندسة
المعمارية

7
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الموضوع
النظالالر فالالى إقتالالراح مجلالالس القسالالم بشالالأن
الموافقة على تجديالد أجــــــــالـازة ساليادته
الخاصالالة بالالدون مرتالالب لمرافقالالة الزوجالالة
التى تعمل بدولة الكويت بشالركة المنتهالى
للعقارات والمقاوالت االنشائية لمالدة عالام
(فالالى اطالالار عالالام ثالالانى عشالالر اعتبالالاراً مالالن
 2186/82/11حتى .2182/82/29
عدد سنوات اإلعارة 81 :سنوات .
النظالالر فالالى إقتالالراح مجلالالس القسالالم بشالالأن
الموافقالالالالة علالالالالى التصالالالالريح لسيــالالالالـادتها
بالعم الالل بجامع الالة الش الالارقة ض الالمن اج الالازة
مرافقة الزوج السابق تجديدها لمالدة عالام
(فالالالى اطالالالار عالالالام خالالالامس) اعتبالالالاراً مالالالن
 2186/88/28حت الالى  2182/88/21عل الالى أن
تحتسب هذه المدة من جملة مدة االعالارة
المسموح لها بها.

القرار
رفض
مجلس
الكلية منح
سيادته
األجازة

وافق
المجلس

رابعا ً  :التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

2

ا.د .ماجد نجيب عبد الملب

أستاذ
متفرب

الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

النظالالالالالالالر فالالالالالالالى إقتالالالالالالالراح مجلالالالالالالالس القسالالالالالالالم
بش الالالالالالأن الموافق الالالالالالة عل الالالالالالى قب الالالالالالول الع الالالالالالذر
المق الالالالالالالالالالالدم م الالالالالالالالالالالن س الالالالالالالالالالاليادته ل ج الالالالالالالالالالالازة
االعتياديالالالالالالالالة الممنوحالالالالالالالالة لالالالالالالالاله لمالالالالالالالالدة 81
ي الالالالالالوم إعتب الالالالالالاراً م الالالالالالن  2182/8/21وحت الالالالالالى
 2182/2/9وتس الالالالالالالالالالاللم س الالالالالالالالالالاليادته العم الالالالالالالالالالالل
بالكليالالالالالالالالة بتالالالالالالالالاريخ  2182/2/81متجالالالالالالالالاوزاً
م الالالالالالدة االج الالالالالالازة بم الالالالالالدة ( 1أي الالالالالالام) وذل الالالالالالب
نظالالالالالراً لظ الالالالالروف الطيالالالالالران وفق الالالالالا ً للطل الالالالالب
المق الالالالالدم م الالالالالن س الالالالاليادته وموافق الالالالالة القس الالالالالم
المخت .

وافق
المجلس

خامسا ً  :اإلستقاالت ونهاية الخدمة -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

2

م .رؤوف مح الالالالالارب ل الالالالالويز
بولس

معيد

الهندسة
الصحية

1

م .أحم الالد محم الالد س الالعد عب الالد
المقصود

معيد

الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

8
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الموضوع
النظالالالالالالالر فالالالالالالالى اقتالالالالالالالراح مجلالالالالالالالس القسالالالالالالالم
بشالالالالالالالالالأن الموافق الالالالالالالالالة عل الالالالالالالالالى االس الالالالالالالالالتقالة
المقدم الالالالالالة م الالالالالالن س الالالالالاليادته اعتب الالالالالالاراً م الالالالالالن
 2182/2/8وذلالالالالالالالالالالالالالالالب نظالالالالالالالالالالالالالالالراً لعالالالالالالالالالالالالالالالدم
اسالالالالالالتطاعته العالالالالالالودة إلالالالالالالى ارض الالالالالالالوطن
لش الالالالالالالالالغله وظيف الالالالالالالالالة مهن الالالالالالالالالدس بإح الالالالالالالالالدى
المكاتب االستشارية بكندا.
النظالالالالر فالالالالى اقتالالالالراح مجلالالالالس القسالالالالم بشالالالالأن
الموافق الالالالالة عل الالالالالى االس الالالالالتقالة المقدم الالالالالة م الالالالالن
س الالالالالالالالالالالالالاليادته اعتب الالالالالالالالالالالالالالاراً م الالالالالالالالالالالالالالن 2182/2/8
(التالالالالالالالالالالاريخ التالالالالالالالالالالالى النتهالالالالالالالالالالاء االجالالالالالالالالالالازة
الخاصالالالالالالالالالالة بالالالالالالالالالالدون مرتالالالالالالالالالالب الممنوحالالالالالالالالالالة
لسالالالالالالالاليادته لغ الالالالالالالالرض اس الالالالالالالالتكمال دراس الالالالالالالالات
بحثيالالالالالالة ومسالالالالالالاعدة سالالالالالاليادته فالالالالالالى رسالالالالالالالة
الماجس الالالالالالالالتير بدول الالالالالالالالة ال الالالالالالالالدنمارب) بن الالالالالالالالاءاً
على طلبه وذلب ألسباب خاصة.

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

سادسا ً  :اإلنتدابات واإلستشارات -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

2

د .وليد عبالد العظاليم إبالراهيم
البرقى

أستاذ
مساعد

الهندسة
الصحية

1

ا.د .هاشم فهمى اللبان

أستاذ

هندسة
االنتاج

3

ا.د .شعبان على عطية
نصير

أستاذ
ورئيس
القسم

الهندسة
الكيميائية

1

ا.د .سمير حسن بيومى

أستاذ
متفرب

الهندسة
المعمارية

5

ا.د .حسالالن محمالالد كمالالال عبالالد
السالم

أستاذ

الهندسة
المعمارية

9
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الموضوع
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادته لبعض الوقت
وخارج أيام العمل الرسمية للعمل مستشاراً
فنيا ً لوزير البيئة لمدة عام اعتباراً من
تاريخ موافقة مجلس الكلية  ،وذلب يومى
األثنين والخميس من كل أسبوع.
النظ الالالر ف الالالى اقت الالالراح مجل الالالس القس الالالم بش الالالأن
الموافقة علالى نالدب ساليادته للتالدريس بمعهالد
االس الالكندرية الع الالالى للهندس الالة والتكنولوجي الالا
للفصالالالالل الدراسالالالالى الثالالالالانى للعالالالالام الجالالالالامعى
 ، 2182/2186وذل الالب ي الالوم الخم الاليس م الالن ك الالل
أسبوع ولمدة  2ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن الموافقالة
على ندب سيادته للتدريس بالجامعة المصالرية
الياباني الالالالالالالة للعل الالالالالالالوم والتكنولوجي الالالالالالالا بقس الالالالالالالم
البتروكيماويالالات خالالالل الفصالالل الدراسالالى الثالالانى
، 2182/2186
وذلالالب يالالوم األربعالالاء مالالن كالالل أسالالبوع ولمالالدة 2
ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
الهندسة  -جامعة فاروس الفصل الدراسى
الثانى  ، 2182/2186وذلب يوم األربعاء من
كل أسبوع ولمدة  2ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
الهندسة  -جامعة فاروس الفصل الدراسى
الثانى  ، 2182/2186وذلب يوم األربعاء من
كل أسبوع ولمدة  2ساعات أسبوعيا ً.

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلنتدابات واإلستشارات -:
6

د .ابراهيم السيد معروف

أستاذ
مساعد

الهندسة
المعمارية

7

ا.د .حمدى عبد هللا قنديل

أستاذ
مساعد

الهندسة
الميكانيكية

8

د .سعيد عبد اللطيف شبل

أستاذ
مساعد

الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

9

ا.د .حسن عبد المنعم فرج

أستاذ
متفرب

الهندسة
الكيميائية

 20د .أحمد عبده النحاس

أستاذ
مساعد
متفرب

هندسة
الحاسب
والنظم

 22د .منى إبراهيم حامد لطفى

مدرس

الهندسة
الكهربية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
الهندسة  -جامعة فاروس الفصل الدراسى
الثانى  ، 2182/2186وذلب يوم األربعاء من
كل أسبوع ولمدة  2ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادته للجامعة االلمانية
– بالقاهرة الفصل الدراسى الثانى للعام
الجامعى  ، 2182/2186وذلب يومى السبت
والخميس من كل أسبوع ولمدة  8ساعات
أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بقسم
الهندسة الميكانيكية (القرية الذكية) الفصل
الدراسى الثانى للعام الجامعى ، 2182/2186
وذلب يوم األربعاء من كل أسبوع ولمدة 4
ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
الهندسة  -جامعة فاروس الفصل الدراسى
الثانى  ، 2182/2186وذلب يوم الخميس من
كل أسبوع ولمدة  2ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن الموافقة
على ندب سيادته للتدريس بكلية الهندسة -
جامعة فاروس الفصل الدراسى الثانى للعام
الجامعى  ، 2182/2186وذلب يومى األربعاء
والخميس من كل أسبوع ولمدة  10ساعة
أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادتها للتدريس بكلية
الهندسة  -جامعة فاروس الفصل الدراسى
الثانى للعام الجامعى  ، 2182/2186وذلب
يوم األحد من كل أسبوع ولمدة  4ساعات
أسبوعيا ً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلنتدابات واإلستشارات -:
 21د .أيمن صالح احمد عيسى

مدرس

هندسة
المواصالت

د .ميسرة خيالرى ساليد أحمالد
23
الطحان

مدرس

هندسة
المواصالت
20
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن الموافقالة
علالالى نالالدب سالاليادته للتالالدريس بالمعهالالد العالالالى
للهندس الالالالة والتكنولوجي الالالالا ب الالالالالبحيرة الفص الالالالل
الدراسالالى الثالالانى للعالالام الجالالامعى ، 2182/2186
وذلالالب يالالوم السالالبت مالالن كالالل أسالالبوع ولمالالدة 8
ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن الموافقة
على ندب سيادته للتدريس بالمعهد العالى
الفصل
للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
الدراسى الثانى للعام الجامعى ، 2182/2186

وافق
المجلس

وافق
المجلس

د .أحمد حسنين محمود
21
حسنين

مدرس

 25د .ماجد محمد عبد النبى

مدرس

هندسة الغزل
والنسيج

الهندسة
البحرية
وعمارة
السفن

وذلب يوم الثالثاء من كل أسبوع ولمدة 4
ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس
بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم
والتكنولوجيا الفصل الدراسى الثانى للعام
الجامعى  ، 2182/2186وذلب يوم الثالثاء
من كل أسبوع ولمدة  2ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
تكنولوجيا مصايد االسماب – جامعة أسوان
خالل فصل الربيع للعام الجامعى 2182/2186
 ،وذلب يوم األربعاء من كل أسبوع ولمدة 4
ساعات أسبوعيا ً ( 0ساعة محاضرة 0 +
ساعة تطبيقى)

وافق
المجلس

وافق
المجلس

موضوعات عامة :
 - 1وافق مجلس الكلية على تشكيل لجنة اإلختيار الداخلى لجوائز الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية للدراسات العليا
والبحوث  ،وعضوية كالً من :
 األستاذ الدكتور  /محمد نزيه محمود حكمت الدرينى  -األستاذ المتفرب بقسم هندسة الحاسب والنظم
 األستاذ الدكتور  /محمد ناصر أحمد نادر درويش – األستاذ المتفرب بقسم الهندسة اإلنشائية
 األستاذ الدكتور  /محمد يحيى عبد هللا المكى – األستاذ المتفرب بقسم هندسة اإلنتاج
 األستاذة الدكتورة  /هبة وائل صديق لهيطة – األستاذ بقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن
مع تفويض السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية فى الموافقة على ما تقرره لجنة اإلختيار الداخلى فى الترشيحات للجوائز
وإرسالها إلى إدارة الجامعة.

22
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الشئون التعليمية
م
1

0

3

توصية لجنة شئون طالب

الموضوع

القرار

النظر فى تقرير اللجنة السابق تشكيلها بقرار مجلس الكلية أوصت لجنة شئون الطالب بالموافقة
بجلسته السابقة رقم ( )8بتاريخ  14مارس  0211لدراسة على ما انتهى إليه تقرير اللجنة
قرار مجلس الكلية بجلسته رقم ( )12بتاريخ  0214/0/13المشكلة.
والذى ين على " ال تقل نسبة النجاح فى االمتحان التحريرى
ألى مادة عن  %42وال تزيد نسبة راسب الالئحة ألى مادة
من مواد الفرقة الرابعة عن  ، "% 12وما انتهى إليه قرار
وافق مجلس
اللجنة بالتوصية بإالغاء قرار مجلس الكلية المشار إليه فيما
الكلية على ما
يخ التقيد بنسب محددة وذلب حفاظا ً على المستوى العلمى
جاء بتقرير
والتعليمى على أن يراعى ما يلى عند تقديم نتائج التحريرى
اللجنة
وقبل فتح السرى للكنتروالت :
المشكلة ،
 –1تقديم ما يفيد بتوقيع لجنة المصححين على األوراق وعلى
وعلى أن يتم
النتيجة من خالل محضر إجتماع للجنة وموقع عليه من جميع
التطبيق من
أعضاءها.
العام الجامعى
 -0تقديم إحصائية لنتيجة التحريرى السرية ومرفق بها تحليل
0218/0211
النتيجة وتقرير من لجنة المصححين لتحليل النتائج لكل مادة
فى حالة ما إذا كانت نتيجة التحريرى أقل من أو تساوى
.%02
 -3بعد تطبيق قواعد عمل لجنة الفرقة وتطبيق لوائحها
تعرض نتيجة المواد كلها إدارة الكلية للنظر فى السماح بفتح
السرى وذلب بعد مراجعة وتوقيع رئيس القسم.
النظر فى مقترح جدول إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى أوصت اللجنة بالموافقة على مقترح
للعام الجامعى  ، 0211/0212على أن تبدأ اإلمتحانات يوم جدول اإلمتحانات.
وافق المجلس
األحد الموافق  0211/0/08وتنتهى يوم األحد 0211/2/18
على أن تكون امتحانات التخلف مع اإلمتحانات األساسية.
النظر فى األعداد المقترح قبولها من الطالب الوافدين للعام أوصت اللجنة بقبول أى عدد من
الجامعى 0218/0211
الطالب فى حدود قرار المجلس األعلى وافق المجلس
للجامعات
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تابع  :الشئون التعليمية
م
4

الموضوع

توصية لجنة شئون طالب

النظر فى الطلب المقدم من الطالب  /خالد عبد الكريم عبد
الفتاح – المقيد بالفرقة الثالثة شعبة تشييد وبناء بالمعهد
العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة  ،يلتمس فيه تسجيله
فى مادة الهيدروليكا ) (Hydraulics 1,2فى كلية الهندسة
– جامعة اإلسكندرية حيث أن هذه المادة غير موجودة فى
المقررات الدراسية بالمعهد ،وذلب على مسئوليته الخاصة
(Principles and
لإلستفادة منها بتسجيله
) fundamental of engineeringفى جامعة عين
شمس.

أوصت لجنة شئون الطالب أن تشكل
لجنة برئاسة ا.د .وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب وعضوية كالً من :
 -1ا.د .محمد نشأت عباس فرس
 -0ا.د .أشرف رجب محمد
 -3ا.د .يسرى إبراهيم طه عثمان
وذلب لوضع الشروط والمعايير وتحديد
المصروفات لهذه الحاالت .وما يستجد
من حاالت مماثلة.

القرار
وافق
المجلس على
توصية لجنة
شئون
الطالب مع
التطبيق بعد
الموافقة
على المعايير

ما يستجد من أعمال :
 – 1قرر مجلس الكلية أن تقوم األقسام العلمية للكلية بمناقشة تعديل اللوائح الدراسية لمرحلة البكالوريوس ودراسة إمكانية
تطبيق نظام الساعات المعتمدة خالل جلسة مجلس القسم القادمة وعلى أن يتم دعوة إدارة الكلية لحضور هذه الجلسات  ،للنظر
فى إمكانية تطبيق نظام الساعات المعتمدة بديالً عن نظام الفصلين  ،وذلب لإلستفادة الكبيرة التى تعود على الطالب فى ظل
البروتوكوالت الموقعة بين جامعة اإلسكندرية والجامعات األجنبية.
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العالقات الثقافية

أو ًال :المؤتمرات العلمية -:
تقرير حضور مؤتمر -:
م

1

االسم

د .راجى على رفعت حمدى

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

أستاذ مساعد
بقسم الهندسة
الكهربية

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن
حضوره المؤتمر الدولى الخامس البحاث وتطبيقات
الطاقة المتجددة الذى عقد خالل الفترة من
 0212/11/02حتى  0212/11/03ببرمنجهام بالمملكة
المتحدة وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.

وافق
المجلس

ثاني اً :اإلجازات الدراسية -:
أ – إيفاد فى أجازة دراسية -:
م

1

0

االسم

البيان

الوظيفة/القسم

النظالالر فالالي اقتالالراح مجلالالس القسالالم القسالالم ولجنالالة الكليالالة
للعالقالالات الثقافيالالة بالموافقالالة علالالي ايفالالاد سالاليادته فالالي
اجالالازة دراسالالية للحصالالول عل الالي درجالالة الالالدكتوراة م الالن
معيد بقسم
استراليا وذلب لالستفادة مالن المنحالة المقدمالة لساليادته
م .عمالالالالالالالرو أمالالالالالالالين أمالالالالالالالين
الهندسة
مالالن جامعالالة ميلبالالورن االسالالترالية  Melbourneلمالالدة
الشرقاوى
الميكانيكية
عالالام قابالالل للتجديالالد اعتبالالارا مالالن تالالاريخ السالالفر بمرتالالب
يصرف بالداخل.
(تاريخ تعيين سيادته في وظيفة معيد )0214/2/12
النظر في اقتراح مجلالس القسالم ولجنالة الكليالة للعالقالات
الثقافية بالموافقة علي ايفاد سيادته في اجالازة دراسالية
للحصالالول علالالي الماجسالالتير والالالدكتوراة مالالن الواليالالات
المتحدة االمريكية وذلب لالستفادة مالن المنحالة المقدمالة
م .عبالالد الالالرحمن كمالالال عبالالد معيد بقسم هندسة
لسالاليادته مالالن جامعالالة رنسالاللر بوليتكنيالالب Rensselaer
المواصالت
العزيز إبراهيم
لمدة عام قابل للتجديد اعتبارا من تاريخ السالفر بمرتالب
يصالالالرف بالالالالداخل علالالالي اال يغالالالادر ارض الالالالوطن قبالالالل
( 0211/2/14استكمال عامين بالخدمة).
(تاريخ تعيين سيادته في وظيفة معيد )0210/2/14

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :إيفاد فى أجازة دراسية -:

3

4

النظالالر فالالي اقتالالراح مجلالالس القسالالم ولجنالالة الكليالالة للعالقالالات
الثقافية بالموافقالة علالي ايفالاد ساليادته فالي اجالازة دراسالية
للحصول علالي الالدكتوراة مالن كنالدا وذلالب لالسالتفادة مالن
معيد بقسم
م .أحمد إبراهيم مجدي
المنحة المقدمة لسيادته مالن جامعالة واترلالو Waterloo
الهندسة الكهربية
كامل
لمدة عام قابالل للتجديالد اعتبالارا مالن تالاريخ السالفر بمرتالب
يصرف بالداخل.
(تاريخ تعيين سيادته في وظيفة معيد )0214/0/1
النظالالر فالالي اقتالالراح مجلالالس القسالالم ولجنالالة الكليالالة للعالقالالات
الثقافية بالموافقالة علالي ايفالاد ساليادته فالي اجالازة دراسالية
للحصول علالي الالدكتوراة مالن سويسالرا وذلالب لالسالتفادة
م .ارسالالالالالالانى ه الالالالالالانى عب الالالالالالد معيد بقسم هندسة
م الالن المنح الالة المقدم الالة لس الاليادته م الالن الجامع الالة الفيدرالي الالة
الحاسب والنظم
المسيح جرجس
التكنولوجية فى لوزان لمدة عام قابل للتجديد اعتبارا مالن
تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل علي اال يغادر ارض
الوطن قبل ( 0211/2/8استكمال عامين بالخدمة).
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

(تاريخ تعيين سيادته في وظيفة معيد .)0210/2/8

ب – منح عام للتدريب -:
م

1

0

االسم

البيان

الوظيفة/القسم

النظالالر فالالي اقتالالراح مجلالالس القسالالم ولجنالالة الكليالالة للعالقالالات
مدرس مساعد
بقسم هندسة الرى الثقافية بالموافقة علي منح سيادته فترة للتالدريب العملالى
اعتباراً من  0211/3/11حتى ( 0211/12/3نهاية العالام
والهيدروليكا
م .أحمالالد عبالالد الحميالالد محمالالد وعضو االجازة السادس) بدون مرتب.
على الدين
الدراسية بجامعة (سافر سيادته فى  0211/12/4للحصول على الدكتوراه
من اليابان  -اخر مد حصالل علياله عالام اول للتالدريب حتالى
كيوتو باليابان
.)0211/3/12
Kyoto
النظر في اقتراح مجلالس القسالم ولجنالة الكليالة للعالقالات
مدرس مساعد
الثقافية بالموافقة علي منح سيادتها عام ثالانى للتالدريب
بقسم الهندسة
المعمارية وعضو العملى اعتباراً من  0211/1/0حتالى  0218/1/4بالدون
م .س الالارة عل الالي محم الالد عب الالد
االجازة الدراسية مرتب.
المنعم
بجامعة مانشيستر (س الالافرت س الاليادتها ف الالى  0210/1/04للحص الالول عل الالى
بالمملكة المتحدة الدكتوراه من المملكة المتحدة  -اخالر مالد حصاللت علياله
 Manchesterعام اول للتدريب حتى .)0211/1/4

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :منح عام للتدريب -:
م

االسم

3

م .أحمد محمد صالح الدين

البيان

الوظيفة/القسم

النظالالر فالالي اقتالالراح مجلالالس القسالالم ولجنالالة الكليالالة للعالقالالات
مدرس مساعد
الثقافية بالموافقة علي مد فتالرة فالى نطالاق العالام الخالامس
بقسم الهندسة
اعتبالالارا مالالن  0212/0/4حتالالى  0212/2/10بمرتالالب مالالع
الكهربية وعضو
م الالالالنح س الالالاليادته ع الالالالام للت الالالالدريب العمل الالالالى اعتب الالالالارا م الالالالن
االجازة الدراسية
( 0212/2/12اليوم التالى للمناقشالة) حتالى 0211/2/10
بجامعة تكساس
بدون مرتب.
TEXAS(سالالافر سالاليادته فالالى  0210/0/4للحصالالول علالالى الالالدكتوراه
بالواليات
A&M
م الالن امريكالالالا  -اخ الالر مالالالد حص الالل عليالالاله ع الالام رابالالالع حتالالالى
المتحدة االمريكية  0212/0/3بمرتب).

القرار

وافق
المجلس

جـ – تغيير مقر اإليفاد مع مد األجازة الدراسية -:
م

1

االسم

م .أية صادق زكريا كساب

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

مدرس مساعد
بقسم الهندسة
الميكانيكية
وعضو االجازة
الدراسية بجامعة
ماب ماستر بكندا

النظر في اقتراح مجلالس القسالم ولجنالة الكليالة للعالقالات
الثقافية بالموافقة علي تغيير مقر الدراسة مالن جامعالة
 McMasterبكنالدا حيالث ان نقطالة البحالث الخالا
بس الاليادتها له الالذه المنح الالة بعي الالدة تمام الالا ً م الالن تخصص الالها
(ميكانيكا الموائع) إلي جامعة Western Ontario
الكنديالالة مالالع مالالد االجالالازة الدراسالالية لسالاليادتها لمالالدة عالالام
ث الالالالاني اعتب الالالالاراً م الالالالن  0211/0/1حت الالالالي 0218/4/32
بمرتب يصرف بالداخل.
(س الالالافرت س الالاليادتها ف الالالي  0212/0/1للحص الالالول عل الالالي
الدكتوراة من كندا _ اخر مالد حصاللت علياله العالام االول
حتي )0211/4/32

وافق
المجلس

د – جمع مادة علمية -:
م
1

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

م .س الالارة أبالالالو زي الالد محمالالالود

مدرس مساعد

النظالالر فالالي اقتالالراح مجلالالس القسالالم ولجنالالة الكليالالة للعالقالالات
25

الجلسة التاسعة بتاريخ 0211 /4/11

القرار
وافق

بقسم الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

عطا هللا

الثقافية بالموافقة علي منح سيادتها اجازة دراسية لجمع
الم الالادة العلمي الالة لم الالدة س الالته اش الالهر اعتب الالاراً م الالن ت الالاريخ
الموافقالالة وبمرتالالب يصالالرف بالالالداخل وذلالالب لالسالالتفادة مالالن
المنحالالالالة المقدمالالالالة لسالالالاليادتها مالالالالن الجامعالالالالة االمريكيالالالالة
بالقاهرة.
(تالالاريخ تعيالالين سالاليادتها فالالي وظيفالالة مالالدرس مسالالاعد فالالي
)0213/4/00

المجلس

هـ – تغيير عنوان الرسالة -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

م .اسالم محمد عبالد الحميالد
بيومي

مدرس مساعد بقسم
هندسة االنتاج
وعضو االجازة
الدراسية بجامعة
براونشواي بالمانيا
Braunschweig

النظر في اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة علي تغيير عنوان رسالة الدكتوراة
الخاصة لسيادته لتكون -:
Development and Evaluation of a
Hybrid Cryogenic and Minimum
Quantity Lubrication for Grinding
Processes
بدال من - :
Process Layout of Non-circular
Grinding in order to Achieve Constant
Grinding Behavior
(س الالالافر س الالاليادته ف الالالي  0210/12/1للحص الالالول عل الالالي
الدكتوراة من ألمانيا – اخر مد حصالل علياله فتالرة فالي
نطالالالالالاق العالالالالالام الخالالالالالامس مالالالالالن  0212/12/1حتالالالالالي
" 0211/3/31ستة أشهر").

وافق
المجلس

و – تطبيق اللوائح (اإلنذار بالعودة) -:
م

1

االسم

م .أحمد محمد إبراهيم
مدره

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

معيد بقسم الهندسة
الكهربية وعضو
االجازة الدراسية
بجامعة ماب ماستر
بكندا

النظر في اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقالات
الثقافيالة بالموافقالة علالالى تطبيالق اللالالوائح المعمالول بهالالا
على سيادته وذلب بإنذاره بالعودة خالل شهرين حيث
انتهى اخر مد فالى  0212/8/11و لالم يعالد ولالم يتساللم
العمل حتى تاريخه.
(سالالالافر سالالاليادته فالالالى  0212/8/02للحصالالالول علالالالى
ال الالدكتوراه م الالن كن الالدا  -اخ الالر م الالد حص الالل علي الاله فت الالرة
للتالالدريب حتالالى " 0212/8/11نهايالالة العالالام السالالادس"
بدون مرتب).

وافق
المجلس
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الدراسات العليا

أو الً :قسم الهندسة اإلنشائية -:

الدرجة

الموضوع
اسم الطالب :فوزية عمر الغناوى ميالد
موضوع :رفع الكفاءة الزلزالية للمبانى الخرسانية بإستخدام أربطة مقيدة ضد

منح
اإلنبعاج.
الدرجات Upgrading the seismic capacity of existing RC buildings
using buckling restrained braces.

ماجستير
العلوم
الهندسية

تاريخ القيد
خريف
0213

القرار
وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .حمدى محمد أبو الفتح  ،د .مصطفى شوقى محمد.
اسم الطالب :نسرين عبد الرافع خلف أحمد
موضوع :دراسة األحمال الحيه المستخدمه في تصميم الكبارى الخرسانية
المسلحة في مصر.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :دراسة األحمال الحية المستخدمة في
تصميم كبارى الطرق الخرسانية المسلحة في مصر) علما ً بأن هذا التحديد ال
يمس جوهر البحث.
Study of live loads used in the design of highway RC
 bridges in Egypt.ماجستير
تحت إشراف : :أ.د .محيى الدين صالح شكرى  ،أ.د .زكى إبراهيم
العلوم
الهندسية
تشكيل محمود.
لجنة * المهندس المذكور له بحث منشور في  :مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ نسبة
الحكم .0211/3/8
اإلقتباس
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
ال تتعدى
مشرفا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محيى الدين صالح شكرى
%1
ورئيسا ً
أستاذ بالكلية
 -0أ.د .محمد محمود الحويطى
عضوا ً
أستاذ بكلية الهندسة جامعة
 -3أ.د .محمد ربيع محمود
القاهرة عضواً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -4أ.د .زكى إبراهيم محمود
وعضواً
اسم الطالب :والء زكريا عبد البارى على صالح
موضوع :سلوب األعمدة المركبة من الخرسانة والحديد و المعرضة إلى
أحمال دورية.
Behaviour of steel / concrete composite columns subjected
to cyclic loading.
تحت إشراف :أ.د .محيى الدين صالح شكرى.
تشكيل على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .حسام فهمى غانم
لجنة
اإلمتحان رئيسا ً
مشرفا ً
الشامل  -0أ.د .محيى الدين صالح شكرى أستاذ متفرب بالكلية
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .محمد محمد الحويطى
عضوا ً
 -4أ.د .على عبد الحكم على عبده أستاذ بالكلية
عضوا ً
أستاذ ووكيل الكلية
 -0أ.د .سعيد محمد عالم
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خريف
0213

وافق
المجلس

ربيع 0210

وافق
المجلس

عضوا ً

تابع :قسم الهندسة اإلنشائية -:

تحديد
عنوان
بحث

اسم الطالب :مروى أحمد يوسف إبراهيم
موضوع :محاكاة األعمدة الخرسانية المركبة بقطاعات من األعمدة
البوليميرية المسلحة باأللياف الزجاجية و المعرضة لقوى ضغط محورية.
تحت إشراف :أ.د .محمد إبراهيم النجار ،د .شيرين مصطفى أحمد سويلم.
إلى موضوع ( :محاكاة األعمدة المركبة بقطاعات بوليمرية مسلحة
باأللياف الزجاجية المحاطة بالخرسانة والمعرضة لقوى ضغط محورية)
علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Simulation of composite columns consisting of GFRP
profiles encased in concrete subjected to Axial
compression.

إلغاء
التسجيل
اسم الطالب :أسماء عبد الشافى محمد مصطفى
بناء على
طلبه
ثانيا ً :قسم الهندسة الكهربية :
الموضوع
اسم الطالب :أسماء عمرى محمد عبد الجواد
موضوع :التحديد األكفأ ألماكن تركيب وحدات قياس المتجهات لتحقيق
المتابعة المعتمدة للقضبان الهامة في الشبكات الكهربية.
Efficient allocation of PMU's Considering reliable
monitoring of important buses in electrical networks.
تحت إشراف :أ.د .نبيل حسن عباسى  ،د .أحمد بيومى أبو العينين.
منح
الدرجات اسم الطالب :أحمد عصام عبد البارى محمد
موضوع :معالجة منيعة لتحديد المكان األمثل لوحدات قياس المتجهات
لتقدير حالة نظم القوى بإستخدام البرمجة الخطية الثنائية الصحيحة.
A robust approach for PMU location for power
system state estimation using BILP.
تحت إشراف :أ.د .نبيل حسن عباسى  ،د .مصطفى عبده الرفاعى.
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دكتوراه

خريف
0211

وافق
المجلس

دبلوم

خريف
0228

وافق
المجلس

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0210

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0211

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :إيهاب أبو بكر عبد الهادى عبد الرحمن
موضوع :تصميم و تنفيذ ميكروموجى ذي عرض نطاق فائق.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :نماذج بيانية بمساعدة حاسوبية
لتصميم مكبر ميكروموجى عريض النطاق منخفض الضوضاء) علما ً بأن
هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Computer aided graphical models for designing a
wideband low noise microwave amplifier.
تحت إشراف :أ.د .السيد عبد المعطى البدوى  ،أ.د .محمد رزق محمد
رزق  ،أ.د .عبد المنعم عبد البارى ناصر.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :

دكتوراه

نسبة
 *2015 7th International Conference on ubiquitous and futureاإلقتباس ربيع 0210
 Networks (ICUFN), 2016, pp. 568-572. (Japan).ال تتعدى
%10 *Analog Integrated Circuits and Signal Processing, an

وافق
المجلس

internet journal, Vol. 90, No.3 , March 2017 , Issn 0925-1030

تشكيل
لجنة
الحكم

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
 -1أ.د .السيد عبد المعطى البدوى أستاذ متفرب بالكلية
ورئيسا ً
أستاذ متفرب باالكاديمية العربية
 -0أ.د .مصطفى حسين على
عضوا ً
 -3أ.د .نور الدين حسن إسماعيل أستاذ بالكلية
عضواً
اسم الطالب :محمد جمال عاطف عباس مرسى
موضوع :التنفيذية الجهازية لنموذج تحكم إستشرافى لمستوى وعاء
المرجل على مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة في الميدان.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :تنفيذ متحكم رقمى لغالية التربينة
ذات وعاء المرجل بإستخدام مصفوفات البوابات المنطقية القابلة
للبرمجة) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Hardware implementation of a digital controller of a drumtype boiler – turbine system on a field-programmable gate
array.

* مع إعادة المقررات التي مر على دراستها أكثر من خمس سنوات.
تحت إشراف :أ.د .محمد إسماعيل البنا  ،د .محمد مرسى نعيم فرج.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد إسماعيل البنا
مشرفا ً ورئيسا ً
 -0أ.د .محمد رزق محمد رزق أستاذ مساعد متفرب بالكلية
عضوا ً
أستاذ مساعد بالجامعة اليابانية
 -3أ.د .محمد شرف سيد
عضواً

ماجستير
العلوم
الهندسية

نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%08

خريف
0211

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
تشكيل
لجنة
الحكم

ماجستير
العلوم
الهندسية

اسم الطالب :أحمد إبراهيم مجدى كامل مرسى
موضوع :العواكس متعددة المستويات ألنظمة التيار المستمر ذي الجهد
الفائق.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :دراسة المغاير متعدد الطبقات لنظم نسبة
الجهد العالى ذو التيار المستمر) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر اإلقتباس
البحث.
ال تتعدى
29
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خريف
0213

وافق
المجلس

Study of modular multilevel converter for high voltage
direct current systems.

%10

تحت إشراف :أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين  ،أ.د .راجى على
رفعت  ،د .محمد محمد زكريا.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
* IEEE, MEPCON conference, Mansoura, Egypt – Dec. 2015.
* ICRERA, UK 2016.
*The 5th International Conference on Renewable Energy
– Research and Application (ICRERA), Birmingham, U.K. 20th
23rd November 2016

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين أستاذ متفرب بالكلية مشرفا ً
ورئيسا ً
وكيل كلية الهندسة جامعة طنطا
 -0أ.د .عصام الدين محمد رشاد
عضوا ً
وكيل كلية الهندسة جامعة أسوان
 -3أ.د .لؤى سعد الدين نصرت
عضواً
أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
 -4أ.د .راجى على رفعت
وعضواً
اسم الطالب :أميرة جمال محمد إبراهيم
موضوع :تصميم وتنفيذ خوارزمية تشفير الصورة بإستخدام خرائط
الفوضى.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :نظام تشفير اإلشارة متعددة األبعاد
بإستخدام نظرية الفوضى) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Multi – Dimensional signal encryption system based on
chaos theory.

تحت إشراف :أ.د .محمد عمرو مختار  ،د .نيرة محمود صادق.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
34rd National Radio Science Conference, Egypt, March 2017

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .حاتم محمد عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والمعلومات جامعة
المنوفية
رئيسا ً
 -0أ.د .محمد رزق محمد رزق
 -3أ.د .محمد عمرو مختار

ماجستير
العلوم
الهندسية

نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%03

خريف
0213

وافق
المجلس

أستاذ مساعد متفرب بالكلية
عضوا ً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
وعضواً

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :خالد عصام السيد أحمد

تشكيل
لجنة
الحكم

موضوع :روابط ال ) (CDMAالمثقلة ) (OCIل نظمة على الرقاقات ).(SoCs
مع تحديد عنوان البحث ليصبح (: :روابط ال  CDMAل نظمة على الرقاقات
) )(SoCsعلما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

ماجستير
العلوم
الهندسية

 CDMA interconnects for systems on Chips.نسبة
تحت إشراف :أ.د .محمد رزق محمد رزق  ،د .محمد مرسى نعيم فرج .اإلقتباس
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
ال تتعدى
* IEEE International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs
%1 (ReConfig), Mexico, Nov. 2016.
* International Conference on Microelectronics (ICM), Cairo, Egypt, Dec.
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خريف
0214

وافق
المجلس

2016.
*IEEE Transactions on very large scale integration systems. Accepted for
publication. Feb. 2017

تشكيل
لجنة
اإلمتحان
التأهيلى

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد إسماعيل البنا
رئيسا ً
أستاذ ونائب رئيس االكاديمية العربية
 -0أ.د .ياسر يسرى حنفى
عضوا ً
 -3أ.د .محمد رزق محمد رزق أستاذ مساعد متفرب بالكلية
مشرفا ً وعضواً
اسم الطالب :نور الهدى على حسن عبد الحافظ
موضوع :التصوير الطبى.
Medical Imaging.
تحت إشراف :أ.د .مظهر بسيونى طايل  ،أ.د .مصطفى مصطفى محمد
أحمد.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .مظهر بسيونى طايل
ورئيسا ً
 -0أ.د .نور الدين حسن إسماعيل أستاذ بالكلية
عضواً
أستاذ وعميد كلية الهندسة جامعة المنيا
 -3أ.د .هشام فتحى على حامد
عضوا ً
اسم الطالب :عبد هللا محمد عبد هللا باحسن
موضوع :تصميم مركبة غير مأهولة تعمل تحت الماء بإستخدام التكنولوجيا

ربيع 0211

وافق
المجلس

الحديثة.
Design of unmanned underwater vehicle (UUV) using new
technologies.

تشكيل
لجنة
اإلمتحان
الشامل

تحت إشراف :أ.د .محمد زكريا مصطفى  ،أ.د .ناجى نجيب سولاير (رحمه
هللا)  ،أ.د .محمد رزق محمد رزق  ،د .حاتم عوض خاطر.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .إبراهيم فؤاد العرباوى
رئيسا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -0أ.د .محمد زكريا مصطفى
وعضواً
 -3أ.د .السيد عبد المعطى البدوى أستاذ متفرب بالكلية
عضوا ً

خريف
0214

وافق
المجلس

مشرفا ً

تابع :قسم الهندسة الكهربية :

تشكيل
لجنة
اإلمتحان
الشامل

اسم الطالب :شادى فؤاد جبرة عبده
موضوع :هندسة القوى الكهربية.
Electrical power engineering.
تحت إشراف :أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين أستاذ متفرب بالكلية مشرفا ً
ورئيسا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -0أ.د .إمتثال نجم عبد هللا
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .هشام بهاء الدين الرفاعى
12
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خريف
0210

وافق
المجلس

عضوا ً
اسم الطالب :إيمان شوقى عبد الفتاح السيد عامر
موضوع :إستخدام مرشح كالمن لتقدير حالة القناة في إتصاالت الضوء
المرئى بإستعمال تعدد اإلرسال بتقسيم التردد المتعامد البصرى.
Kalman filter for channel estimation in VLC using of
DM system.
تحت إشراف :أ.د.حسام محمد حسان شلبى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .السيد عبد المعطى البدوى أستاذ متفرب بالكلية
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -0أ.د .حسام محمد حسان شلبى
وعضواً
أستاذ مساعد متفرب بالكلية
 -3أ.د .محمد رزق محمد رزق
عضوا ً
اسم الطالب :كريم محمد أشرف محمد عبد الحكيم
موضوع :هندسة القوى الكهربية.
Electrical power Engineering.
تحت إشراف :أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين أستاذ متفرب بالكلية مشرفا ً
ورئيسا ً
أستاذ بالكلية
 -0أ.د .إمتثال نجم عبد هللا
عضواً
أستاذ متفرب بالكلية
 -3أ.د .محمد زكريا مصطفى
عضوا ً
أستاذ ورئيس مجلس القسم بالكلية
 -4أ.د .تامر حلمى عبد الحميد
عضواً
أستاذ بالكلية
 -0أ.د .هشام بهاء الدين الرفاعى
عضواً
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ربيع 0210

وافق
المجلس

ربيع 0212

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
مد فترة اسم الطالب :عبير محمد الرشيدى محمود
ماجستير
.
الغنيمى
بشير
مسعود
.
د
.
أ
،
رزق
التسجيل تحت إشراف  :أ.د .محمد رزق محمد
العلوم ربيع 0213
تطبيقا َ للماده لمدة عام خامس إعتباراً من ربيع  0211وحتى ربيع .0218
الهندسية
 13من
الالئحه
الداخلية للكلية
والمفعله بقرار
وزارى
رقم 3000
فى
1006/22/17

تعديل لجنة
إشراف

اسم الطالب :أحمد وجدى جابر إبراهيم
تحت إشراف  :أ.د .نهى عثمان قرنى.
لمدة عام خامس إعتباراً من ربيع  0212وحتى ربيع .0211
اسم الطالب :نور الهدى الدين على حسن عبد الحافظ
تحت إشراف  :أ.د .مظهر بسيونى طايل  ،أ.د .مصطفى مصطفى محمد
أحمد.
ً
لمدة عام سادس إعتبارا من ربيع  0212وحتى ربيع .0211
اسم الطالب :حسام السيد أحمد قطب
موضوع :نظم القوى الكهربية.
تحت إشراف :أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين  ،أ.د .كريم حسن محمد
يوسف.

ماجستير
ربيع 0210
الهندسة

وافق
المجلس

دكتوراه ربيع 0211

وافق
المجلس

ربيع 0210

وافق
المجلس

خريف
0211

وافق
المجلس

خريف
0214

وافق
المجلس

دكتوراه

وذلب بإضافة أ.د .عبد العزيز حسانين قنصوة عميد الكلية إلى لجنة
اإلشراف وذلب لحاجة البحث إلى تخص سيادته.
اسم الطالب :منار محمد عبد المقصود محمد
موضوع :نقل الطاقة الكهربية السلكيا بواسطة اإلقتران المغناطيسى
الرنان.
تحت إشراف :أ.د .سمير دغيدى عرفان  ،د .محمد صدقى الحبروب.
وذلب بإضافة أ.د .تامر حلمى عبد الحميد االستاذ بالكلية إلى لجنة
تعديل لجنة اإلشراف للمرض المفاجئ ل ستاذ الدكتور سمير دغيدى عرفان ماجستير
ولحاجة البحث إلى تخص سيادته.
العلوم
إشراف
مع تعديل لجنة الحكم لتصبح:
الهندسية
وحكم
أستاذ متفرب بجامعة عين شمس
 -1أ.د .محمد عبد اللطيف بدر
رئيسا ً
أستاذ ورئيس القسم بالكلية مشرفا ً
 -0أ.د .تامر حلمى عبد الحميد
وعضوا ً
 -3أ.د .عمرو محمد عثمان الزواوى أستاذ مساعد متفرب بالكلية
عضواً
إلغاء
ماجستير
التسجيل
العلوم
اسم الطالب :محمد حسن المدبولى
بناء على
الهندسية
طلبه

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
إلغاء
التسجيل
اسم الطالب :داليا حسين إبراهيم حسين العربى
بناء على
طلبه
إلغاء
التسجيل
بناء على اسم الطالب :محمد أحمد محمد على الشطالوى
تقارير
المشرفين
الجلسة التاسعة بتاريخ 0211 /4/11

عام جامعى
0224/0223

وافق
المجلس

دكتوراه خريف 0212

وافق
المجلس

دبلوم

13

وافق
المجلس

ثالثا ً :قسم الهندسة المعمارية -:

منح
الدرجات

اسم الطالب :نهى محمد سالم محمد سعد
موضوع :دراسة العالقة بين التصميم الحضرى ومؤشرات جودة
الحياة بإستخدام التصميم البارامترى.
Investigating the linkage between urban design
and quality of life indices using parametric design
tools.
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد العال إبراهيم  ،أ.د .هانى محمد عبد
الجواد عياد  ،د .زياد طارق الصياد.
اسم الطالب :ساره مجدى أحمد محمد على
موضوع :تأثير التغير الحضرى على الهوية المحلية للفراغات
الحضرية – دراسة حالة اإلسكندرية  ،مصر.
The impact of urban change on the local identity of
urban open spaces, Alexandria, Egypt case.
تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،د .زياد محمد طارق الصياد.
اسم الطالب :نانسى عبد المنعم محمود أحمد
موضوع :تأثير تصميم مناطق األلعاب على تنمية األطفال.
The impact of the design of playground on
children development.
تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،د .دينا سعد هللا.

11
الجلسة التاسعة بتاريخ 0211 /4/11

وافق
المجلس

دكتوراه

خريف
0211

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 0210

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0211

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:

منح
الدرجات

تشكيل لجنة
الحكم

اسم الطالب :ياسمين سعد حسين عبد الغنى
موضوع :اإلسكان المستدام الميسر كبديل بإستخدام محاكات الطبيعة
كأداة للتقييم بالدول النامية.
Sustainable affordable housing as an alternative in
developing countries using biomimicry principles
as an evaluation tool.
تحت إشراف :أ.د .عبد الفتاح إبراهيم حسين الموصلى  ،د .زياد
محمد طارق الصياد.
اسم الطالب :ريهام صالح محمد عبد الرحيم محمد
موضوع :المؤشرات الحضرية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :مؤشرات حضرية جديدة  :سعة و
قدرة المدينة  )capa2علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
New urban indicators: city capacity and capability
(capa2).
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،د .يسرى مصطفى عنانى.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
The International Conference-Green Urbanism,
GU- 2016- Italy. (12-14 October).
قامت الطالبة بحضور المؤتمر و قدمت البحث بالمؤتمر.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .محمد عبد العال إبراهيم أستاذ متفرب بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرب باالكاديمية العربية
 -0أ.د .محمد إبراهيم جمعة
عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .على فؤاد بكر
وعضواً
اسم الطالب :منار طالل الدين موسى محمد
موضوع :البناء البصرى في التصميم الحضرى.
Visualization in urban design.
تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،أ.د .دينا سامح طه.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .خالد السيد الحجلة
ورئيسا ً
أستاذ بالكلية
 -0أ.د .هانى عبد الجواد عياد
عضواً
أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة
 -3أ.د .هبة فاروق أبو الفضل
عضواً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -4أ.د .دينا سامح طه
وعضواً

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0211

دكتوراه
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%02

خريف
0210

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%00

خريف
0211

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :شريف أشرف عبد القادر مرسى
موضوع :تنسيق الموقع المستدام.
تشكيل لجنة
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :تنسيق الموقع المستدام للمدن
الحكم
الجامعية الحضرية (مدخل إيكولوجى)) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.
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ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس

خريف
0211

وافق
المجلس

Sustainable landscape of urban educational
)campuses (Ecological approach
تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،د .إنجى أحمد متولى
الشريف.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .على فؤاد بكر
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -0أ.د .خالد السيد الحجلة
وعضواً
أستاذ بكلية الفنون الجميلة
 -3أ.د .نيفين غريب السيد
عضواً
اسم الطالب :شيرين أحمد محمد على حسن رجب
موضوع :األثر البيئي للمناطق الخضراء في الفراغات الحضرية.
Environmental impacts of green areas in urban
spaces.
تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،د .زياد محمد طارق الصياد.
* مع إعادة المقررات التي مر على دراستها أكثر من خمس سنوات.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .محمد عبد العال إبراهيم أستاذ متفرب بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرب بكلية الفنون الجميلة
 -0أ.د .راغب رجب رضوان
عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .خالد السيد الحجلة
وعضواً
اسم الطالب :منى محمد محمد سالم
موضوع :المدن األيكولوجية  :دراسة حالة اإلسكندرية.
Ecological cities: Alexandria case study.
تحت إشراف :أ.د .هانى محمد عبد الجواد عياد  ،أ.د .خالد السيد
الحجلة.
تشكيل لجنة
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
اإلمتحان
 -1أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى أستاذ ورئيس القسم بالكلية
الشامل
رئيسا ً
 -0أ.د .حسن كمال عبد السالم أستاذ بالكلية
عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .خالد السيد الحجلة
وعضواً
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ال تتعدى
%10

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%08

ربيع 0211

وافق
المجلس

ربيع 0214

وافق
المجلس

رابعا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
الدرجة

الموضوع
اسم الطالب :أحمد عبد السالم طه خليل
موضوع :نمذجة ومحاكاة منظومة تعليق تقليدية مطبقة على ربع
سيارة.
Modeling and simulation of conventional quarter car
suspension system.
تحت إشراف :أ.د .حسن أنور الجمل  ،د .محمد عبد الفتاح الجوهرى.
اسم الطالب :محمد أسامة عصمت أحمد عبد السالم
موضوع :دراسة الطاقة في عملية التقسية والمعالجة الحرارية في
مصانع الحديد.
منح
Study of heat treatment tempering and quenching in
steel factories.
الدرجات
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد.
اسم الطالب :عادل مجدى عبد السالم محمد شعبان
موضوع :معالجة مياه الصرف الصحى.
Industrial waste water treatment.
تحت إشراف :أ.د .سامى مرسى الشربينى.
اسم الطالب :محمد صبرى خليفة أحمد
موضوع :محطة كهرباء راكتا
Rakta power station.
تحت إشراف :أ.د .سامى مرسى الشربينى.
اسم الطالب :محمود محمود عبد الهادى على
موضوع :دراسة نظم تبريد متقدمة.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :تحليل أداء مبرد صغير الحجم ذي
وحدتى إمتزاز) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Performance analysis of a small-scale two-bed
adsorption chiller.
تحت إشراف :أ.د .أسامة أحمد السمنى  ،أ.د .أشرف سعيد إسماعيل  ،د.
محمود السيد بدوى.
تشكيل لجنة * مع إعادة المقررات التي مر عليها أكثر من خمس سنوات.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
الحكم
 -1أ.د .عبد الحميد عطية السيد أستاذ متفرب ورئيس القسم بالكلية
رئيسا ً
مشرفا ً
 -0أ.د .أشرف سعيد إسماعيل أستاذ بالكلية
وعضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .أسامة أحمد السمنى
وعضوا ًًً
أستاذ باالكاديمية العربية
 -4أ.د .أحمد أحمد حنفى
عضواً

تاريخ القيد

القرار

دكتوراه

خريف
0212

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

ربيع 0213

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف
0210

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف
0214

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%10

خريف
0211

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :أحمد محمد أسامة عبد العزيز على
موضوع :دراسة أداء توربينة رياح مركب عليها ناشر ذو حافة.
إعادة
تحت إشراف : :أ.د .صادق زكريا كساب  ،د .عمرو محمد عبد
تشكيل لجنة الرازق.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
الحكم
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .عصام أحمد سالم
رئيسا ً
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ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
0211

وافق
المجلس

 -0أ.د .محمد جمال واصل
المنصورة عضواً
مشرفا ً
 -3أ.د .صادق زكريا كساب أستاذ متفرب بالكلية
وعضوا ًًً
* بسبب مرض أ.د .مدحت عباس شوقى.
اسم الطالب :أندرو نبيل عزيز مقار
موضوع :دراسة عملية وعددية ونمذجة وتحليل كفاءة خاليا الوقود
الميثانول.
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد الحليم حسب  ،أ.د .وائل محمد
المغالنى.
وذلب بإضافة د .محمد السيد على محمد رئيس قسم التطبيقات
الهندسية للحاسب بمعهد البحوث المعلوماتية بمدينة األبحاث العلمية
إلى لجنة اإلشراف وذلب لحاجة البحث إلى تخص سيادته.
اسم الطالب :على أحمد عبد الخالق الحفنى
وأداء نظام إستعادة الطاقة بإستخدام عجلة
موضوع :خصائ
الطاقة.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية  ،د .محمد محمود الحلو.
وذلب بإضافة أ.د .وائل محمد مصطفى المغالنى أستاذ مساعد بالكلية
إلى لجنة اإلشراف وذلب لحاجة البحث إلى تخص سيادته.
أستاذ متفرب بكلية الهندسة جامعة

تعديل لجنة
إشراف

إلغاء
التسجيل
بناء على
طلبه

ماجستير
العلوم
الهندسية

ماجستير
الهندسة

اسم الطالب :أمنية محمد على نوار
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0214

خريف
0213

خريف
0222

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

خامسا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الدرجة

الموضوع
اسم الطالب :مروة حسن محمود جودة
موضوع :تحضير وتوصيف وتقييم آداء أغشية متراكبات إلكتروليتية
نانومترية جديدة لتطبيقها في خاليا الوقود.
Preparation, characterization and performance
evaluation of novel Nano composite electrolyte
membranes for fuel cell application.
تحت إشراف :أ.د .حسن عبد المنعم فرج  ،أ.د .عبد العزيز حسانين
قنصوه  ،أ.د .محمد سمير محى الدين.
اسم الطالب :رقية إبراهيم محمد مهران
موضوع :إنتاج اإليثانول الحيوى بإستخدام مختلف الكتل الحيوية وفصله
منح
بتقنية التبخير الغشائى.
الدرجات
Production of bioethanol using various biomasses and
its separation by evaporation technique.
تحت إشراف :أ.د .منى محمود محمد نعيم  ،أ.د .محمد السيد عمر يحيى.
اسم الطالب :سهى هشام محمد محمد جاب هللا
موضوع :ألياف نانونة محضرة بالتقنية الكهرومغزلية لمقاومة تآكل معدن
األلومنيوم.
NANO fibers synthesized by electrospinning technique
for corrosion resistance of aluminum metal.
تحت إشراف :أ.د .شعبان على عطية نصير  ،أ.د .نادر عبد المنعم شحاته ،
د .محمد شعبان مرسى.
اسم الطالب :محمد حسين على مصطفى الجرتيلى
مد فترة
تحت إشراف  :أ.د .حسن عبد المنعم فرج  ،أ.د .مصطفى إبراهيم سالم  ،د.
رحاب محمد على.
التسجيل
تطبيقا َ للماده لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع  0211وحتى ربيع .0218
 13من الالئحه اسم الطالب :محمد سيد أحمد سيد جالل
الداخلية للكلية تحت إشراف  :أ.د .حسن عبد المنعم فرج  ،أ.د .مصطفى إبراهيم سالم  ،د.
والمفعله بقرار رحاب محمد على.
وزارى
لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع  0211وحتى ربيع .0218
رقم 3000
اسم الطالب :نيفين حسن محمد فتحى أحمد
فى
 1006/22/17تحت إشراف  :أ.د .تغريد زويل.
لمدة عام سادس إعتباراً من خريف  0211وحتى خريف .0218

تاريخ القيد

القرار

دكتوراه

ربيع 0210

وافق
المجلس

دكتوراه

خريف
0221

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0213

وافق
المجلس

دكتوراه

ربيع 0210

وافق
المجلس

دكتوراه

ربيع 0210

وافق
المجلس

دكتوراه

خريف
0210

وافق
المجلس

سادسا ً  :قسم هندسة اإلنتاج -:
الدرجة

الموضوع
اسم الطالب :محمد أحمد عرفة محمد عرفة
موضوع :أنطمة التصنيع القابلة للتعديل.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :تصميم نظم التصنيع القابلة
للتعديل بإستخدام ديناميكية النظم) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.
تشكيل لجنة Reconfigurable manufacturing work system design
using system dynamics.
الحكم
تحت إشراف :أ.د .نشأت عباس فرس  ،أ.د .ريم عبد المغيث القديم.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد نشأت فرس
ورئيسا ً
أستاذ ورئيس قسم الهندسة
 -0أ.د .خالد سعيد الكيالنى
19
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تاريخ القيد

ماجستير
العلوم
الهندسية

نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%10

ربيع 0211

القرار

وافق
المجلس

الصناعية
باالكاديمية العربية

عضو ًا
مشرفا ً
 -3أ.د .ريم عبد المغيث القديم أستاذ بالكلية
وعضوا ًًً
 -4أ.د .نيرمين عبد العزيز حراز أستاذ بالكلية
عضواً
اسم الطالب :إيهاب محمد عادل خليف
عيوب سطوح الفوالذ المدرفل علي الساخن
موضوع :تشخي
باستخدام تقنيات ذكية.
Fault diagnosis of hot rolling steel surfaces using
novel intelligence techniques.
تشكيل لجنة تحت إشراف :أ.د .محمد نشأت عباس فرس.
اإلمتحان على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
 -1أ.د .محمد نشأت عباس فرس أستاذ متفرب بالكلية
الشامل
ورئيسا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -0أ.د .أمين فهمى شكرى
عضواً
 -3أ.د .محمد عبد الواحد يونس أستاذ متفرب بالكلية
عضواً
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ربيع 0210

وافق
المجلس

سابعا ً  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
الموضوع

الدرجة

اسم الطالب :كريم محمد جاد الكريم أحمد على
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
* رأت اللجنة تحديد عنوان البحث إلى  :دراسة الهيدروليكا الحرارية
لمفاعل  VVER-1000/V320خالل حاالت تشغيل مختلفة.
Investigation of the thermal hydraulics of VVER1000/V320 reactor during different operating
scenarios.
تحت إشراف :أ.د .علياء عادل بدوى  ،د .أحمد عماد الدين فتح هللا
منح
 ،د .أسماء جمال مختار أبو النور.
الدرجات
اسم الطالب :أحمد محمود محمد على
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
* رأت اللجنة تحديد عنوان البحث إلى  :الثوريوم كوقود لمفاعالت
الماء المضغوط ).(PWR
Thorium as fuel for pressurized water reactor
(PWR).
تحت إشراف :أ.د .علياء عادل بدوى  ،أ.د .هناء حسن أبو جبل ،
أ.د .عبد الرحمن عبد الرحمن القف .
اسم الطالب :عمر الصديق على عثمان
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .علياء عادل بدوى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد السيد ناجى
تشكيل لجنة رئيسا ً
اإلمتحان  -0أ.د .محسن عبده أبو مندور أستاذ متفرب بالكلية
عضواً
الشامل
 -3أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى أستاذ متفرب بالكلية
عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .علياء عادل بدوى
وعضواً
أستاذ ورئيس القسم بالكلية
 -0أ.د .هناء حسن أبو جبل
عضواً
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تاريخ القيد

القرار

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0213

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0210

وافق
المجلس

خريف
0210

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :عرفات حسن عرفات حماده
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .هناء حسن أبو جبل.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد السيد ناجى
تشكيل لجنة رئيسا ً
اإلمتحان  -0أ.د .محسن عبده أبو مندور أستاذ متفرب بالكلية
عضواً
الشامل
 -3أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى أستاذ متفرب بالكلية
عضواً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .علياء عادل بدوى
عضواً
أستاذ ورئيس القسم بالكلية مشرفا ً
 -0أ.د .هناء حسن أبو جبل
وعضواً

خريف
0213

وافق
المجلس

ثامنا ً  :قسم الهندسة الصحية -:
الموضوع

الدرجة

اسم الطالب :مرجريت حبيب سلمون سرجيوس
موضوع :اإلدارة المتكاملة للمياه العادمه ومياه األمطار داخل المباني
– دراسة حالة كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية.
Integrated management of wastewater and
rainwater inside buildings (Case study of the
faculty of engineering – University of Alexandria).
تحت إشراف :أ.د .وليد عبد العظيم إبراهيم  ،د .آمال محمود مرسى
إعادة
 ،د .زياد محمد طارق الصياد.
تشكيل لجنة
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
الحكم
 -1أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى أستاذ ورئيس القسم بالكلية
رئيسا ً
أستاذ بكلية الفنون الجميلة
 -0أ.د .حاتم عبد المنعم الطويل
عضواً
 -3أ.د .وليد عبد العظيم إبراهيم أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
وعضواً
* وذلب نظرا إلنتهاء المدة القانونية ولسفر أ.د .وليد عبد العظيم.

ماجستير
العلوم
الهندسية
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تاريخ القيد

خريف
0214

القرار

وافق
المجلس

تاسعا ً  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:
الموضوع

الدرجة

اسم الطالب :وائل أحمد السيد حميده هشيمة
موضوع :دراسة تحليلية ل قمشة متعددة الطبقات المستعملة في
األغراض التقنية.
منح
Investigation of technical multilayer woven fabrics.
الدرجات
تحت إشراف :أ.د .عادل صالح الدين الجهينى  ،أ.د .إبراهيم عبده
الهوارى  ،د .أحمد حسنين محمود.
* مع مد فترة التسجيل لحين اإلنتهاء من إجراءات منح الدرجة
اسم الطالب :مروة محمود عبد الحميد عيسى سعد
موضوع :التخص الشامل في صناعة المالبس.
Mass customization in garment industry.
تحت إشراف :أ.د .عايدة محمد شتا.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد أحمد سلطان
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -0أ.د .عايدة محمد شتا
وعضواً
أستاذ مساعد ورئيس القسم بالكلية
 -3أ.د .عفاف خميس العوفى
عضواً
 -4أ.د .شيرويت حسين الغلمى أستاذ مساعد بالكلية
عضواً
 -0أ.د .شيماء يوسف الطرفاوى أستاذ مساعد الكلية
تشكيل لجنة
عضواً
اإلمتحان
اسم الطالب :ياسمين أيمن محمد حافظ الماحى
الشامل
موضوع :تطبيقات في هندسة الغزل و النسيج.
Application of textile engineering.
تحت إشراف :أ.د .السيد محمد الحلو.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد أحمد سلطان
رئيسا ً
 -0أ.د .مجدى عبد المنعم المسيرى أستاذ متفرب بالكلية
عضواً
مشرفا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -3أ.د .السيد محمد الحلو
وعضواً
أستاذ متفرب بالكلية
 -4أ.د .أنسى أحمد عبد العليم
عضواً
أستاذ مساعد ورئيس القسم بالكلية
 -0أ.د .عفاف خميس العوفى
عضواً
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ماجستير
العلوم
الهندسية

تاريخ القيد

القرار

ربيع
0212

وافق
المجلس

ربيع
0212

وافق
المجلس

ربيع
0212

وافق
المجلس

تابع  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:
اسم الطالب :الشيماء محمد إبراهيم عيد
موضوع :تطبيقات في هندسة الغزل و النسيج.
Application of textile engineering.
تحت إشراف :أ.د .عفاف خميس العوفى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد أحمد سلطان
تشكيل لجنة رئيسا ً
اإلمتحان  -0أ.د .مجدى عبد المنعم المسيرى أستاذ متفرب بالكلية
عضواً
الشامل
أستاذ بالجامعة اليابانية المصرية
 -3أ.د .أحمد عبد المنعم
عضواً
أستاذ مساعد ورئيس القسم بالكلية مشرفا ً
 4أ.د .عفاف خميس العوفى
وعضواً
أستاذ مساعد الكلية
 -0أ.د .سمر أحمد محسن
عضواً

عاشراً  :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
الموضوع
منح
الدرجات

تشكيل لجنة
الحكم

الدرجة

اسم الطالب :إسالم أحمد عبد المقصود على سليمان
موضوع :النمذجة الرياضية وتحليل األداء لشبكات الراديو اإلدراكية.
Mathematical modeling and performance analysis
of cognitive radio networks.
تحت إشراف :أ.د .مصطفى أحمد الجندى  ،أ.د .شريف إبراهيم
ربيع.
اسم الطالب :رامى فخرى جهيد حسين عبد هللا
موضوع :تطبيقات طرق الحل األمثل في شبكات توزيع القوى
الكهربية.
Applications of optimization techniques to
electrical power distribution networks.
تحت إشراف :أ.د .إمتثال نجم عبد هللا  ،أ.د .ياسمين أبو السعود
صالح.
المهندس المذكور له بحث منشور :
* 28th International Conference on Microelectronics (ICM,
2016), Giza, Egypt, Dec. 2016.
* 18th International Middle East Power Systems Conference
(MEPCON),27-29 Dec.2016, Helwan University, Cairo, Egypt

على أن تكون اللجنه مكونه من - :
 -1أ.د .نبيل حسن محمود عباسى أستاذ متفرب بالكلية
رئيسا ً
 -0أ.د .محمود عبد السالم العالم أستاذ متفرب بكلية العلوم جامعة االسكندرية
عضواً
مشرفا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -3أ.د .إمتثال نجم عبد هللا
وعضوا ًًً
 -4أ.د .ياسمين أبو السعود صالح أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
وعضواً
تشكيل لجنة اسم الطالب :عمرو محمود أمين على قناوى
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ربيع
0212

دكتوراه

ماجستير
العلوم
الهندسية

نسبة
اإلقتباس
%11

تاريخ القيد
خريف
0212

خريف
0210

خريف

وافق
المجلس

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق

اإلمتحان
الشامل

تعديل لجنة
إشراف

موضوع :تطبيق طريقة المجموعات في حل مسائل فيزيائية عملية.
Applications of group methods for solving
practical.
تحت إشراف :أ.د .مينا بديع عبد الملب.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
عالم ممتاز
 -1أ.د .مينا بديع عبد الملب
مشرفا ً ورئيسا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -0أ.د .ثروت نجيب حنا
عضواً
أستاذ مساعد بالكلية
 -3أ.د .ياسمين أبو السعود
عضواً
اسم الطالب :جهاد جمال إبراهيم على
موضوع :تطبيق الطرق االضطرابية لحل المسائل الحدية.
تحت إشراف :أ.د .مينا بديع عبد الملب  ،د .عمرو محمد عبد
الرازق.
وذلب بإضافة د .محمد أحمد إبراهيم غازى المدرس بالقسم إلى لجنة
اإلشراف وذلب لحاجة البحث إلى تخص سيادته.

0210

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 0214

المجلس

وافق
المجلس

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 - 1النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة
دبلوم الدراسات العليا خريف  0212في :الهندسة اإلنشائية  ،الهندسة الكهربية  ،الهندسة الميكانيكية.
القرار :وافق مجلس الكلية على إعتماد النتيجة.
 - 0النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على
تسجيل المهندس  /أحمد محمد عبد الحميد العقارى  ،للرسالة التكميلية ربيع  ، 0211حيث أنه سجل ماجستير الهندسة
بقسم الهندسة الميكانيكية فى خريف  ، 0211وحصل على الدرجة بموافقة مجلس الكلية فى جلسته رقم ( )2بتاريخ
 ، 0212/1/10علما ً بأن الطالب تقدم بطلب لتسجيل الرسالة بتاريخ  ، 0212/11/11ووافق القسم من حيث المبدأ فى
تاريخ .0212/10/10
القرار :وافق مجلس الكلية على تسجيل الطالب للرسالة  ،على أن يتم اإلنتهاء من الرسالة خالل عام من تاريخ
التسجيل وفقا ً لقرار مجلس الكلية.
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