محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()3
للعام الجامعى 1028 / 1027
بتاريخ  27أكتوبر 1027

اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  0171/71/71برئاسة السيد األستاذ الدكتور/
مجدى عبد العظيم أحمد سليمان – وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  ،وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور /خالد السيد جعفر -
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقد حضر الجلسة كل من:
رؤساء األقسام
أ.د .على محمد على عكاز

أ.د .عبد الحميد عطية السيد

أ.د .محمد نشأت عباس فرس

أ.د .هشام على سعد زين الدين

أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى

أ.د .شعبان على عطيه نصير

أ.د .تامر حلمى عبد الحميد حسن

أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى

أ.د .عمرو أحمد عبد المنعم المصرى

أ.د .محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى
أ.د .عفاف خميس إبراهيم العوفى

أ.د .هناء حمدى أبو جبل
أساتذة من األقسام
أ.د .محمد السيد سليمان ناجى

أ.د .سعيد إسماعيل الخامى

أ.د .كمال عطا هللا عطية

أ.د .يسرى محمد أنور والية

أ.د .حسن أنور الجمل

أ.د .رشدى رجاء زهران

أ.د .حسين حسن على

أ.د .فيفى محمد عبد الرسول

أ.د .عبد الفتاح أنور رزق

أ.د .شريف محمد حافظ أحمد

أ.د .هيثم محمد ممدوح عوض
أساتذة مساعدين من األقسام
د .حسام محمد فريد الحبروك
د .هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى
أعضاء مجلس الكلية من الخارج
أ .أعضاء من داخل الكلية
أ.د .محمد نزيه الدرينى
أ.د .حسن على حسن وردة
أ.د .راوية محمد منير قنصوة

مدرسين من األقسام
د .زكريا محيى الدين شلومة

ب .أعضاء من خارج الكلية
م .أسامة مهدى محمد إبراهيم
م .أسامة السيد الجناينى
السيد اللواء أ.ح .د  /عصام الدين أحمد ثابت
د .طارق محمد إبراهيم (المدير التنفيذى للمركز الهندسى
مدعـوون أ.د .أحمد حسنى الحيوى (مدير وحدة ضمان الجودة)
لقطاع الهندسة المدنية والمعمارية)
اعتذر عن عدم الحضور :أ.د .عبد العزيز حسانين قنصوه (عميد الكليــة)  ،أ.د .سعيد محمد عالم (وكيــل الكلية لشئون التعليم والطــالب) ،
أ.د .هانى محمد عبد الجواد عياد  ،أ.د .هاشم فهمى عبد الحليم اللبان  ،أ.د .إبراهيم فؤاد العرباوى  ،أ.د .هبة وائل
صديق لهيطة
تغيب عن الحضور :أ.د .حسام الدين محمد مراد مغازى  ،أ.د .محمد السيد محمد النجار  ،أ.د .مجدى عبد المنعم المسيرى  ،د .يحيى منير
زكى واصف
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استهل السيد األستاذ الدكتور  /مجدى عبد العظيم أحمد سليمان – وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الجلسة " بسم
هللا الرحمن الرحيم" ورحب بالسادة أعضاء المجلس وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة  ،كما
قدم لهم إعتذار األستاذ الدكتور  /عميد الكلية  ،واألستاذ الدكتور  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب عن حضور
المجلس لتواجدهما خارج البالد  ،وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية:

أو الً  :تم التصديق على محضر الجلسة الثانية للعام الجامعى  1028/1027بتاريخ  21سبتمبر .1027

ثانيا ً  :الموضوعات العامة -:

 – 7تم إحاطة مجلس الكلية علما ً بخطاب إدارة الجامعة بشأن فتح بااب التدادم لشاغل وظيفاة عمياد كلياة الهندساة خاالل
الفترة من السبت  0171/77/4وحتى الخميس .0171/77/9
 – 0تم إحاطة مجلس الكلية علما ً بإقامة الكلية حفل التخرج السنوى لدفعة  ، 0171/0172وذلا ياوم الجمعاة الموافاق
.0171/71/2
 – 3وافق مجلس الكلية على اإلقتراح المددم من األستاذ الدكتور  /محمد يحيى المكى – األستاذ المتفار بدسام هندساة
اإلنتاااج  ،لتخصاايا الغاارف الجدياادة أمااام مبنااى كهرباااء (الجهااة الغربيااة) كموقااع لخاليااا مركااا االبااداع التكنولااوجى
والتدريب بالكلية  ،وكذل وافق المجلس على مدترح الدواعد واألسس العامة المنظمة الستخدام خاليا مركاا االباداع
التكنولوجى والتدريب بكلية الهندسة.
 – 4استعرض مجلس الكلية تدرير لجنة تدصى الحدائق المشكلة بموجاب قارار مجلاس الكلياة بجلسات رقام ( )7بتااريخ
 ، 0171/8/8لبحث مالبسات فدد كراساة إجاباة فاى مدارر الرياضايات للسانة اإلعدادياة الفصال الدراساى الثاانى للعاام
الجامعى  ، 0171/0172وقد قرر المجلاس رفاع تدريار لجناة تدصاى الحداائق للجامعاة الجاراء التحدياق الداانونى فاى
الموضوع  ،مع تشكيل لجنة لوضع آليات تضمن عدم تكرار مثل ذل مستدبالً  ،على أن تكون اللجنة برئاساة األساتاذ
الدكتور  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  ،وعضوية كالً من :
 األستاذ الدكتور  /محمد نشأت عباس فرس األستاذ الدكتور  /شريف محمد حافظ أحمد األستاذ الدكتور  /هيثم محمد ممدوح عوض األستاذة الدكتورة  /عفاف خميس إبراهيم العوفىوبحيث تدوم اللجنة المشكلة بإقتراح اآلليات  ،وتعرض على لجناة شائون التعلايم والطاالب للمناقشاة وإباداء الارأى قبال
عرضها على مجلس الكلية بجلست الدادمة.
 – 5وافق مجلس الكلية على منح شريحة تصريح دخول السيارة ) (RFIDلحرم الكلية وموقف السيارات بالكلية وفداا ً
للدرار السابق لمجلس الكلية بجلست رقم ( )2بتاريخ  0170/7/71على النحو التالى :
 يمنح تصريح الدخول مجانا ً ألول مرة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين.
 التصريح الثانى للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  411جني .
 تصريح الدخول للطالب  251جني للفصل الدراسى الواحد.
مع تحصيل مدابل التصريح فى حساب الخدمة التعليمية بالكلية.
 – 2وافق مجلس الكلية على إعتماد محضر إجتماع لجنة المكتبات بالكلية والمنعدد فى .0171/71/70
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شئون هيئة التدريس

أو الً :الترقيات والتعيينات
 التعيين فى وظيفة مدرسم

االسم

الوظيفة

2

م .محمد أحمد محمد دياب

مدرس
مساعد

1

م .إسالم على عبد المنعم
نعيم

مدرس
مساعد

الدسم

الموضوع

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس الدساااااام
الهندسة
بشااااااااااأن الموافدااااااااااة علااااااااااى تعيااااااااااين
ساااايادت فاااااى وظيفااااة مااااادرس بالدسااااام
االنشائية
لحصول على درجة الدكتوراه.
النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس الدساااااام
بشااااااااااأن الموافدااااااااااة علااااااااااى تعيااااااااااين
هندسة اإلنتاج
ساااايادت فاااااى وظيفااااة مااااادرس بالدسااااام
لحصول على درجة الدكتوراه.

الدرار
وافق
المجلس
وافق
المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرس مساعدم

االسم

الوظيفة

الدسم

2

م .مى أحمد فؤاد عبد الحليم
بنوان

معيدة

الهندسة
الكهربية

1

م .محمد إبراهيم رشاد
السروجى

معيد

الرياضيات
والفياياء
الهندسية

3

م .أيمن عبد المنعم موسى
عبد الواحد

معيد

الرياضيات
والفياياء
الهندسية

4
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الموضوع
النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس الدساااااام
بشااااااااااأن الموافدااااااااااة علااااااااااى تعيااااااااااين
سااااااااايادتها فاااااااااى وظيفاااااااااة مااااااااادرس
مسااااااااعد بالدسااااااام لحصاااااااولها علاااااااى
درجة الماجستير.
النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس الدساااااام
بشااااااااااأن الموافدااااااااااة علااااااااااى تعيااااااااااين
ساااااااااايادت فااااااااااى وظيفااااااااااة ماااااااااادرس
مساااااااااعد بالدساااااااام لحصااااااااول علااااااااى
درجة الماجستير.
النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس الدساااااام
بشااااااااااأن الموافدااااااااااة علااااااااااى تعيااااااااااين
ساااااااااايادت فااااااااااى وظيفااااااااااة ماااااااااادرس
مساااااااااعد بالدساااااااام لحصااااااااول علااااااااى
درجة الماجستير.

الدرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثانيا ً  :اإلعارات (نسبة اإلعارات على مستوى الكلية )%75
الدسم
الوظيفة
االسم
م

2

ا.د .أمااااااين أحمااااااد فهمااااااى
شكرى

أستاذ
متفر

هندسة
الحاسب
والنظم

1

د .وائااااااال فتحاااااااى را اااااااب
طانيوس

أستاذ
مساعد

الهندسة
االنشائية

3

د .شاااادى مصاااطفى محماااد
السيد جدوع

أستاذ
مساعد

الهندسة
الكهربية

4

د .ياساار محمااود رجااب أبااو
المجد

مدرس

الرياضيات
والفياياء
الهندسية

الموضوع

الدرار

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس الدسااام بشاااأن
الموافدة على تجديد إعارة سايادت للعمال
بالجامعاااااة المصااااارية اليابانياااااة للعلاااااوم
والتكنولوجياااااااااا – ببااااااااارج العااااااااارب –
االساااكندرية لمااادة عاااام (فاااى اطاااار العاااام
الرابااااع عشاااار) اعتباااااراً ماااان 8181/8/81
وحتاااى  8182/8/81باعتبارهاااا مااان قبيااال
المصلحة الدومية.
نسبة اإلعارة على مستوى الدسم%82 :
النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس الدسااام بشاااأن
الموافدة على تجديد إعارة سايادت للعمال
بمجموعااااااااة  HGSالكنديااااااااة للهندسااااااااة
والدراسااات لماادة عااام سااابع اعتباااراً ماان
 8181/88/1وحتى .8181/88/6
نسبة اإلعارة على مستوى الدسم%81 :
النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس الدسااام بشاااأن
الموافدااة علااى تجديااد إعااارة ساايادت مااع
تغيياار محاال االعااارة الااى جامعااة اسااتون
برمنجهام لمدة عام (فى اطار عاام ثاامن)
اعتبااااااااااراً مااااااااان  8181/88/86وحتاااااااااى
.8181/88/81
نسبة اإلعارة على مستوى الدسم%82 :
النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس الدسااام بشاااأن
الموافدة على مانح إعاارة لسايادت للعمال
بجامعة االعماال والتكنولوجياا – المملكاة
العربيااة السااعودية لماادة عااام أول (بدايااة
ماان اليااوم التااالى النتهاااء اجااااة مرافدااة
الاوجااة ) اعتباااارا مااان  8181/8/8وحتاااى
.8182/8/18
نسبة اإلعارة على مستوى الدسم%81 :

رفض مجلس
الكلية تجديد
إعارة سيادت
مع مخاطبة
أ.د .واير
التعليم العالى
الستصدار
قرار المهمة
الدومية
لسيادت

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثالث اً :اإلجااات الخاصة بدون مرتب لمرافدة الاوج أو الاوجة
م

االسم

الوظيفة

الدسم

الموضوع

الدرار

2

د .عماااااااااااااااارو محمااااااااااااااااد
محروس أحمد

أستاذ
مساعد

الرياضيات
والفياياء
الهندسية

النظاار فااى إقتااراح مجلااس الدساام بشااأن
الموافدة علاى الطلاب المدادم مان سايادت
لتجديااااد األجــــــــااااـااة الخاصااااة باااادون
مرتب لمرافدة الاوجة التى تعمل بجامعة
المل ا عبااد العايااا بالسااعودية لماادة عااام
(فااى اطااار العااام السااادس) اعتباااراً ماان
 8181/2/81حتى .8181/2/2
عدد سنوات اإلعارة  :ال يوجد.

وافق
المجلس
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1

د .محمااااااود محمااااااد عبااااااد
الحميد ايتون

مدرس

الهندسة
الكهربية

3

د .إساااااااالم عباااااااد الحمياااااااد
بيومى

مدرس

هندسة االنتاج

النظاار فااى إقتااراح مجلااس الدساام بشااأن
رفااض الطلااب المداادم ماان ساايادت لتجديااد
أجـــــــــااة خاصاة بادون مرتاب لمرافداة
الاوجاااة التاااى تعمااال بالمملكاااة العربياااة
الساااعودية لمااادة عاااام ثاااانى(ثاااانى عشااار
كلااااى) اعتباااااراً ماااان  8181/88/1حتااااى
.8181/88/6
عدد سنوات اإلعارة  81 :سنوات.
النظاار فااى إقتااراح مجلااس الدساام بشااأن
الموافدة علاى الطلاب المدادم مان سايادت
مااانح أجــــــــاااـااة خاصاااة بااادون مرتاااب
لمرافداااة الاوجاااة التاااى تعمااال مهندساااة
معمارياااة بدولاااة المانياااا لمااادة عاااام أول
اعتبااااراً مااان  8181/2/86حتاااى 8181/1/1
(تاريخ نهاية اقامة الاوجة).
عدد سنوات اإلعارة  :ال يوجد.

رفض
مجلس
الكلية منح
سيادت
األجااة

وافق
المجلس

رابعا ً  :اإلستداالت ونهاية الخدمة -:
م

االسم

الوظيفة

الدسم

الموضوع

الدرار

2

د .عبد الحميد عادل بشارة

مدرس

الهندسة
االنشائية

النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس الدساااااام
بشاااااااأن الموافداااااااة علاااااااى االساااااااتدالة
المددماااااة مااااان سااااايادت اعتبااااااراً مااااان
 8181/2/6وذلااااااااااااااااااااا الساااااااااااااااااااااباب
شخصية.

وافق
المجلس

خامسا ً  :اإلستشارات واإلنتدابات -:
الوظيفة

الدسم

م

االسم

2

ا.د ،شعبان على عطية
نصير

أستاذ
ورئيس
الدسم

الهندسة
الكيميائية

1

ا.د .أحمد محمد حسنى
الحيوى

أستاذ

الهندسة
البحرية
وعمارة
السفن

3

د .أحمد حسنين محمود
حسنين

مدرس

هندسة الغال
والنسيج

6
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الموضوع
النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس الدساااااام بشااااااأن
الموافداااااااة علاااااااى نااااااادب سااااااايادت للتااااااادريس
بالجامعااااااااااة المصاااااااااارية اليابانيااااااااااة للعلااااااااااوم
والتكنولوجياااااااااا خاااااااااالل الفصااااااااال الدراساااااااااى
االول مااااااااااان العاااااااااااام الجاااااااااااامعى ، 8181/8181
وذلاااااااا يااااااااوم األربعاااااااااء لماااااااادة  6ساااااااااعات
أسبوعيا ً.
النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس الدساااااام بشااااااأن
الموافدااااااة علااااااى ناااااادب ساااااايادت للعماااااال فااااااى
الهيئاااااااة الدومياااااااة لضااااااامان جاااااااودة التعلااااااايم
واالعتماااااااااااد لماااااااااادة عااااااااااام ينتهااااااااااى فااااااااااى
 8181/1/18وذلااااااا ياااااااومى األحاااااااد والخمااااااايس
مااااان كااااال أسااااابوع فاااااى يااااار أوقاااااات العمااااال
الرسمية.
النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس الدساااااام بشااااااأن
الموافداااااااة علاااااااى نااااااادب سااااااايادت للتااااااادريس
بالجامعااااااااااة المصاااااااااارية اليابانيااااااااااة للعلااااااااااوم
والتكنولوجياااااااااا خاااااااااالل الفصااااااااال الدراساااااااااى
االول خريااااااااااااااف  8181للعااااااااااااااام الجااااااااااااااامعى
 ، 8181/8181وذلاااااااا ياااااااااوم األحاااااااااد لمااااااااادة 6
ساعات أسبوعيا ً.

الدرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

4

د .هادى محمد نشأت فرس

مدرس

هندسة
اإلنتاج

النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس الدساااااام بشااااااأن
الموافداااااااة علاااااااى نااااااادب سااااااايادت للتااااااادريس
باألكاديمياااااااة العربياااااااة للعلاااااااوم والتكنولوجياااااااا
خاااااااااااالل الفصااااااااااال الدراساااااااااااى االول لعاااااااااااام
الجاااااااااااااااامعى  ، 8181/8181وذلااااااااااااااا ياااااااااااااااوم
الخميس لمدة  6ساعات أسبوعيا ً.

وافق
المجلس

سا دسا ً  :ما يستجد من أعمال -:
 – 8وافق مجلس الكلية على اقتراح مجلس قسم الرياضيات والفياياء الهندسية بشأن الموافدة على الطلب المددم من المهندس  /محمود محمود
عبد الهادى  -المعيد بالدسم لندل الى كلية الهندسة بجامعة دمياط وذل بناءاً على االعالن على موقع جامعة دمياط عن حاجة كلية الهندسة
بجامعة دمياط إلى وظائف اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لدانون تنظيم الجامعات رقم
 22لسنة 8218.
 - 8وافق مجلس الكلية على اقتراح مجلس قسم الرياضيات والفياياء الهندسية بشأن قبول إعتذار ترشيح المهندسة  /يسرا مجدى أحمد شمس
المرشحة لشغل وظيفة معيدة بالدسم وذل لظروف شخصية واختيار المرشح االحتياطى لمادة رباضيات والمرشح هو المهندس  /باسم شوقى
عبد المنعم متولى نعيم.
 - 3وافق مجلس الكلية على اقتراح مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم بشأن قبول إعتذار ترشيح المهندسة  /مها ابراهيم محمد هيكل -
المرشحة لشغل وظيفة معيدة بالدسم وترشيح المهندس  /محمد المنصور عبد الحميد اسماعيل بدالً منها وهو المرشح اإلحتياطى للوظيفة وفدا ً
للترتيب المعد سلفا ً بمعرفة الدسم.
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الشئون التعليمية
م
7

0

توصية لجنة شئون الطالب
الموضوع
النظر فى خطاب قسم الهندسة البحرية وعمارة أوصت لجنة شئون الطالب بالموافدة على
السفن بشأن ايادة نسبة الطالب المحولين من ايادة النسبة إلى  %01أسوة بدسمى الهندسة
جامعات أخرى  ،وير بون فى دخول الدسم إلى النووية واإلشعاعية  ،هندسة الغال والنسيج.
 %75علما ً بأن مجلس الكلية بجلست رقم ()70
بتاريخ  0171/1/77قد وافق على ايادة نسبة
الطلبة المحولين من جامعات أخرى إلى قسمى
الهندسة النووية واإلشعاعية  ،وهندسة الغال
والنسيج إلى .%01
النظر فى خطاب قسم هندسة الغال والنسيج بشأن أوصت لجنة شئون الطالب بما يلى -:
تنسيق طلبة السنة اإلعدادية المندولين للسنة  -7ضرورة أن يكون مجموع أعداد الطالب
الذين يتم تنسيدهم إلى الفرقة األولى بجميع
األولى
األقسام العلمية مساويا ً لمجموع الطالب
الناجحين فى السنة اإلعدادية  ،حيث يتم
تعديل أعداد الطالب المنسدين إلى األقسام
العلمية بحيث يكون مساوى لعدد الطالب
الناجحين بالفرقة اإلعدادية.
 -0يتم تنسيق الطلبة التى لم تكتب ر بات
على أعلى قسم علمى يدبلهم طبدا ً لمجموع
السنة اإلعدادية مع مضاعفة رسوم
التحويل لهؤالء الطالب.

8
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الدرار
وافق
المجلس
على
توصية
لجنة
شئون
الطالب

وافق
المجلس
على
توصية
لجنة
شئون
الطالب

تابع  :الشئون التعليمية
م
3

توصية لجنة شئون طالب
الموضوع
النظر فى مدترح التدويم الدراسى للعام الجامعى تم إحاطة اللجنة علما ً.

الدرار

0178/0171

وافق
المجلس

4

النظر فى المداصات الواردة من أقسام (الهندسة
المعمارية  ،الهندسة الميكانيكية  ،الهندسة المدنية
 ،الهندسة الكهربية  ،الهندسة الكيميائية) للطالب
المحولين من كليات مخنلفة إلى الفرقة الثانية
بالكلية.

أو الً :المؤتمرات العلمية -:
تدرير حضور مؤتمر -:
م
7

االسم
د .تامر محمود حامد

أوصت لجنة شئون الطالب بتشكيل لجنة فنية
برئاسة األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب وعضوية كالً من :
 .7أ.د .محمد عبد الفتاح شامة
 .0أ.د .محمد عبد الحميد إسماعيل
 .3أ.د .محمد نشأت عباس فرس
 .4أ.د .محمد ناصر درويش
 .5أ.د .طارق عبد الحميد فر لى
لوضع آليات إلجراء المداصات للطلبة المحولين
إلى السنة الثانية  ،وقد أوصت اللجنة الفنية
المشكلة بأن تدوم األقسام العلمية يإعداد
المداصات بناءاً على اللوائح السارية للكليات
المحول منها الطالب ويتم اعتمادها من السيد
األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب.

العالقات الثقافية
الوظيفة/الدسم

البيان

الدرار

مدرس بدسم
الهندسة

النظر فى اقتراح مجلس الدسم ولجنة الكلية للعالقات
الثدافية بالموافدة على التدرير المددم من سيادت عن
حضوره المؤتمر الدولى السادس والثالثون عن

وافق
المجلس

9
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وافق
المجلس

0

د .محمد نصر أحمد نصر

المحيطات  ،هندسة ما وراء الشواطىء والهندسة
البحرية
وعمارة السفن الدطبية الذى عدد خالل الفترة من  0171/2/05حتى
 0171/2/31في  Trondheimبالنرويج  ،وقد تم
الداء محاضرة عن المؤتمر بالدسم.
النظر فى اقتراح مجلس الدسم ولجنة الكلية للعالقات
الثدافية بالموافدة على التدرير المددم من سيادت عن
حضوره مؤتمر  CIRPالسادس عشر لنمذجة
مدرس بدسم عمليات التشغيل بفرنسا الذى عدد خالل الفترة من
 0171/2/75حتى  0171/2/72فى كلونى بفرنسا
الهندسة
ً
دون عمل عرض باللجنة وذل نظرا لسفره في إعارة
الميكانيكية
لمدة عام ينتهي في شهر ا سطس  0178وقد قام ا.د.
رئيس مجلس الدسم بعرض محتويات التدرير على
اللجنة وقد تم الداء محاضرة عن المؤتمر بالدسم.

وافق
المجلس

ثانياً :المهمات العلمية -:
– السفر فى مهمة علمية -:
م

االسم

الوظيفة/الدسم

البيان

الدرار

7

ا.د .بهاء الدين أحمد
الشرنوبى

أستاذ متفر بدسم
هندسة المواصالت

النظر فى اقتراح مجلس الدسم ولجنة الكلية
للعالقات الثدافية بالموافدة على سفر سيادت فى
مهمة علمية الى جامعة ويسترن اونتاريو بكندا
لمدة عام قابل للتجديد اعتباراً من تاريخ السفر
بمرتب يصرف بالداخل.

وافق
المجلس
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تابع  :السفر فى مهمة علمية -:
0

د .أحمد ناظم الريدى

مدرس بدسم
الهندسة الصحية

النظر فى اقتراح مجلس الدسم ولجنة الكلية
للعالقات الثدافية بالموافدة على سفر سيادت فى
مهمة علمية الى جامعة SUN-YAT – SEN
بالصين لمدة عام قابل للتجديد اعتباراً من تاريخ
السفر بمرتب يصرف بالداخل.

وافق
المجلس

ثالث اً :اإلجااات الدراسية -:
أ – مد األجااة دراسية -:
م

االسم

الوظيفة/الدسم

7

م .منيب جمال الدين
منيب

معيد بدسم الهندسة
االنشائية وعضو
االجااة الدراسية
جامعة نيومكسيكو
بالواليات المتحدة
االمريكية

0

م .محمد سعيد أبو
المكارم شافع

معيد بدسم هندسة
االنتاج وعضو
االجااة الدراسية
جامعة فيرجينيا ت
بالواليات المتحدة
االمريكية

البيان
النظاااار فااااي اقتااااراح مجلااااس الدساااام ولجنااااة الكليااااة
للعالقااااات الثدافيااااة بالموافدااااة علااااى مااااد االجااااااة
الدراسااية لساايادت لماادة عااام سااادس اعتباااراً ماان
 0171/8/7حتاااااى  0178/1/37بااااادون مرتاااااب أو
تاريخ المناقشة أيهما أقرب تاريخا.
(سافر سيادت فاى  0170/8/7للحصاول علاى درجاة
الاادكتوراه ماان امريكااا  -اخاار مااد حصاال علي ا العااام
الخامس حتى  0171/1/37بمرتب).
النظاااار فااااي اقتااااراح مجلااااس الدساااام ولجنااااة الكليااااة
للعالقااااات الثدافيااااة بالموافدااااة علااااى مااااد االجااااااة
الدراساااية لسااايادت لمااادة عاااام ساااادس اعتبااااراً مااان
 0171/8/71حتااااى  0178/8/72باااادون مرتااااب أو
تاريخ المناقشة أيهما أقرب تاريخا.
(سافر سيادت فى  0170/8/71للحصول على درجة
الاادكتوراه ماان امريكااا  -اخاار مااد حصاال علي ا العااام
الخامس حتى  0171/8/72بمرتب).
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الدرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ب – منح فترة للتدريب -:
م

7

0

الوظيفة/الدسم
االسم
معيد بدسم الهندسة
الميكانيكية وعضو
االجااة الدراسية
م .أحماااد مجااادى فتحاااى
جامعة توليدو
إبراهيم
بالواليات المتحدة
االمريكية
مدرس المساعد بدسم
الهندسة الكهربية
وعضو االجااة
م .إسااااالم عامااااي عبااااد
الدراسية بجامعة
اللطيف
استراثكاليد بالمملكة
المتحدة

البيان

الدرار

النظااار فاااي اقتاااراح مجلاااس الدسااام ولجناااة الكلياااة
للعالقات الثدافية بالموافداة علاى مانح سايادت فتارة
للتاااااااادريب اعتباااااااااراً ماااااااان  0171/1/01حتااااااااى
( 0178/0/03نهاية العام السادس) بدون مرتب.
(سافر سيادت فى  – 0170/0/04أخر مد عاام اول
للتدريب حتى  0171/1/79بدون مرتب).

وافق
المجلس

النظااار فاااي اقتاااراح مجلاااس الدسااام ولجناااة الكلياااة
للعالقات الثدافية بالموافداة علاى مانح سايادت فتارة
للتاااااااادريب اعتباااااااااراً ماااااااان  0178/7/78حتااااااااى
0178/8/37بدون مرتب.
(ساااافر سااايادت فاااى  – 0173/0/00أخااار ماااد عاااام
للتدريب حتى  0178/7/71بدون مرتب).

وافق
المجلس

جـ – إحتساب فترة تجاوا -:
م

االسم

الوظيفة/الدسم

البيان

الدرار

7

م .مؤمن محمود محرم

معيد بدسم الهندسة
الصحية وعضو
االجااة الدراسية
جامعة يور بكندا

النظااار فاااي اقتاااراح مجلاااس الدسااام ولجناااة الكلياااة
للعالقااات الثدافيااة بالموافدااة علااى احتساااب الفتاارة
التااااى تجاواهااااا ساااايادت اعتباااااراً ماااان 0171/1/7
(اليااوم التااالى للمناقشااة) حتااى ( 0171/1/75اليااوم
السااابق السااتالم العماال) امتااداد الجااات ا الدراسااي
بمرتب وذل نظراً لظروف حجا الطيران.
(ساااافر سااايادت فاااى  0175/9/01للحصاااول علاااى
درجة الماجستير من امريكاا  -اخار ماد حصال عليا
العاااام الثاااانى حتاااى  0171/9/79بمرتاااب  -اساااتلم
العمل بالدسم فى .)0171/1/72

وافق
المجلس

21
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تابع  :إحتساب فترة تجاوا -:

0

م .نغم محمد يحيى
البريشى

مدرس المساعد
بدسم هندسة االنتاج
وعضو االجااة
الدراسية جامعة
بريمن – الهيئة
االلمانية للتبادل
العلمى DAAD

النظااار فاااي اقتاااراح مجلاااس الدسااام ولجناااة الكلياااة
للعالقااات الثدافيااة بالموافدااة علااى احتساااب الفتاارة
التااى تجاواتهااا ساايادتها اعتباااراً ماان 0171/5/4
(اليااوم التااالى للمناقشااة) حتااى ( 0171/9/75اليااوم
السااابق السااتالم العماال) امتااداد الجاااتهااا الدراسااي
بادون مرتااب وذلا نظااراً لديااام ساايادتها بتعااديل فااى
رساااااالة الااااادكتوراه واصااااادار الشاااااهادة الخاصاااااة
بسيادتها وتوثيدها والتصديق عليها.
(سااافرت ساايادتها فااى  0171/71/7للحصااول علااى
درجاة الاادكتوراة مان المانيااا  -اخار مااد حصال عليا
العاااام الساااابع حتااااى  0171/9/31بااادون مرتااااب -
استلمت العمل بالدسم فى .)0171/9/72

وافق
المجلس

د – السفر لجمع مادة علمية -:
م

7

االسم

الوظيفة/الدسم

معيد بدسم
م .أحماااااد رشااااادى أباااااو
الرياضيات والفياياء
مسلم محمد الكردى
الهندسية

البيان

الدرار

النظر في اقتراح مجلس الدسم بالموافدة علاى ايفااد
سااايادت فاااى اجاااااة دراساااية بلنااادن لجماااع الماااادة
العلمية الخاصة بدرجاة الماجساتير وذلا لفساتفادة
من المنحة المددماة لسايادت مان كلياة امباة لمادة
شااهرين اعتباااراً ماان تاااريخ الساافر بمرتااب يصاارف
بالداخل.
(تاريخ تعيين سيادت معيد فى .)0175/9/73

وافق
المجلس

رابعا ً  :مايستجد من أعمال :
 – 7النظر فى اقتراح لجنة الكلية للعالقات الثدافية بالموافدة على احتساب التجاوا ألعضاء االجااات الدراسية
والبعثات بعد مرور ثالثة أشهر من نهاية المد الحاصل علي أو المناقشة أيهما الحدا ً  ،وذل نظراً لظروف االستعداد
إلنهاء اجراءات الدراسة والحصول على الدرجة والعودة.
الدرار :وافق مجلس الكلية
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الدراسات العليا

أو الً :قسم الهندسة اإلنشائية -:
الموضوع

منح
الدرجات

تشكيل
لجنة
اإلمتحان
الشامل

إلغاء
التسجيل
بناء على
طلب

الدرجة

اسم الطالب :نورا سعد محمود عبوده
موضوع :دراسة مدارن لطرق التحليل اإلنشائى من الدرجة الثانية
ماجستير
لفعمدة المركبة من قطاعات معدنية محاطة بالخرسانة.
 Comparative study of the second order analysisالهندسة
methods for encased steel composite columns.
تحت إشراف :أ.د .اكى إبراهيم محمود  ،أ.د .أحمد مختار طرابية.
اسم الطالب :محمد أحمد عبد الحميد األجاوى
ماجستير
موضوع :تعب المنشآت البحرية المدواه.
 Fatigue of strengthened offshore structures.العلوم
تحت إشراف :أ.د .محمد إبراهيم النجار  ،أ.د .أحمد شامل فهمى  ،د .الهندسية
شيرين مصطفى سويلم.
اسم الطالب :صالح جاسم محمد المعمورى
موضوع :تخفيض مخاطر التأخير في مشاريع التشييد من خالل تكاملية
تدنية  BIMو Agileالرقيد .
Reducing delay risks in the construction projects
through the integration of BIM and Agile
techniques.
تحت إشراف :أ.د .هشام عبد الخالق.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -7أ.د .حسام محمد فهمى انم أستاذ متفر بالكلية
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -0أ.د .هشام عبد الخالق
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .على عبد الحكم على
عضوا ً
أستاذ وكيل الكلية لشئون الطالب
 -4أ.د .سعيد محمد عالم
عضوا ً
أستاذ بالكلية
 -5أ.د .شريف محمد حافظ
عضوا ً
اسم الطالب :هند محمد سامى أحمد السيد عطيان

دبلوم

اسم الطالب :مروه ريب محمد أحمد متولى
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ماجستير
الهندسة

تاريخ الديد

ربيع 0170

خريف
0177

الدرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

ربيع 0172

وافق
المجلس

خريف
0177
خريف
0170

وافق
المجلس
وافق
المجلس

ثانيا ً :قسم الهندسة الكهربية :
الموضوع

منح
الدرجات

تشكيل
لجنة
الحكم

الدرجة

اسم الطالب :أسماء محمد على حسن على
موضوع :نمذجة قناة االتصاالت البصرية في الفضاء الحر.
Free space optics: Channel modeling.
تحت إشراف :أ.د .نور الدين حسن إسماعيل  ،أ.د .مصطفى حسين على
حسن.
اسم الطالب :عفت سمير أحمد فتح هللا
موضوع :دراسة تركيبات النانو المضاءة في تطبيدات الحساسات
الضوئية والخاليا الشمسية.
Study of photoluminescence Nanomaterials through
optical sensors and solar cells applications.
تحت إشراف :أ.د .محمد راق محمد راق  ،د .محمد صالح السيد.
* رأت اللجن تعديل عنوان البحث ليصبح  :إعداد  ،توصيف  ،و دراسة
تطبيدات جسيمات السيريا النانونية.
Preparation, characterization, and applications of
ceria Nanoparticles.
اسم الطالب :حاام عبد الحميد محمد الفحام
موضوع :دكتوراه الهندسة النانونية ألشباه الموصالت ذات الطابع
التحكمى.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :مدترح نظام فحا بالموجات
الميكروموجي وتطبيد ) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
A proposed microwave inspection system and its
application.
تحت إشراف :أ.د .مظهر بسيونى طايل  ،د .عايده على الشافعى.
* وافق مجلس الدسم على عدم إعادة المدررات التي مر على دراستها
سبع سنوات نظرا لظروف عمل بالدوات المسلحة.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفر بالكلية
 -7أ.د .مظهر بسيونى طايل
ورئيسا ً
 -0أ.د .نور الدين حسن إسماعيل أستاذ بالكلية
أستاذ بجامعة لويافيل
عضواً ًً  -3أ.د .أيمن صبرى الباا
عضواً
كينتاكى
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دكتوراه

تاريخ الديد
ربيع 0173

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0174

دكتوراه
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%75

خريف
0119

الدرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :سالمين جابر محمود السيد
موضوع :وقاية نظم توايع الدوى الكهربية ذات التوليد المواع.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :طريدة حديثة تكيفية لوقاية المناطق
الواسعة للشبكات الذكية ذات التوليد المواع ) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.

A novel adaptive wide area protection algorithm for
smart grid with distributed generation.
تحت إشراف :أ.د .أشرف إبراهيم مجاهد  ،أ.د .كريم حسن يوسف.
ماجستير
* المهندس المذكور ل بحث منشور في :

تشكيل
لجنة
الحكم

 2nd International Conference on Advanced Technology andالعلوم
 Applied Sciences, Alexandria, Egypt,12-14 September 2017,الهندسية
 Arab Academy for Science and Technology.نسبة
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
اإلقتباس
 -7أ.د .عادل على محمد أبو العال أستاذ متفر بكلية الهندسة جامعة
ال تتعدى
المنوفية
%77
رئيسا ً
 -0أ.د .فتحى مبرو أبو العينين

تشكيل
لجنة
اإلمتحان
الشامل

تعديل
لجنة
إشراف

أستاذ متفر بالكلية
عضوا ً
أستاذ مساعد بالكلية

مشرفا ً

 -3أ.د .أشرف إبراهيم مجاهد
وعضواً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -4أ.د .كريم حسن يوسف
وعضواً
اسم الطالب :تامر محمود محمود على الايات
موضوع :أمان أنترنت األشياء.
Security of Internet of things.
تحت إشراف :أ.د .السيد عبد المعطى البدوى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفر بالكلية
 -7أ.د .السيد عبد المعطى البدوى
ورئيسا ً
أستاذ بالكلية
 -0أ.د .حسام محمد حسان شلبى
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .نهى عثمان قرنى
عضوا ً
اسم الطالب :حسام السيد أحمد قطب
موضوع :نظم الدوى الكهربية.
تحت إشراف :أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين  ،أ.د .عبد العايا
حسانين قنصوه  ،أ.د .كريم حسن محمد يوسف.
وذل بإضافة أ.د .كمال أحمد عابد رئيس قسم الهندسة الميكانيكية
بالمعهد الدومى للبحوث إلى لجنة اإلشراف بدالً من أ.د .عبد العايا
حسانين قنصوه وذل إلعتذار سيادت .

خريف
0170

دكتوراه

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :شيرين أحمد محمود يونس
ماجستير
تعديل
موضوع :أمثلة خطة توسيع شبكة الندل عن طريق محاكى التخمير.
العلوم
لجنة
تحت إشراف :أ.د .حسن محمد الكمشوشى  ،د .حسام الدين مصطفى.
إشراف وذل بإضافة د .ياسر محمود مدنى المدرس بكلية الدفاع الجوى إلى لجنة الهندسية
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خريف
0170

وافق
المجلس

ربيع 0175

خريف
0173

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

اإلشراف لحاجة البحث إلى تخصا سيادت واإلستفادة من المعامل المتوفره
في جهة عمل .

إلغاء
التسجيل
بناء على
طلب

اسم الطالب :على عبد المنعم حسن

دكتوراه

ربيع 0171

وافق
المجلس

اسم الطالب :فهد محمد شمندى

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0174

وافق
المجلس

ثالثا ً :قسم الهندسة المعمارية -:

منح
الدرجات

اسم الطالب :رنا ممدوح محمد أحمد البدلى
موضوع :مبانى أقسام العمارة في الدرن الواحد و العشرين :
إستخدام تدنية  BIMوعلم النفس التطبيدى في التصميم الداخلى.
st
21 century architectural school buildings: using
BIM and applied psychology for interior design.
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد العال إبراهيم  ،أ.د .محمد أنور فكرى
،أ.د .محمد رفيق ااهر.
اسم الطالب :يم أسامة مصطفى عبد الغنى
موضوع :إعادة تأهيل المباني من أجل الحفاظ على الطاقة.
Building retrofitting for energy conservation.
تحت إشراف :أ.د .محمد أنور فكرى  ،د .وليد عبد العال.
اسم الطالب :فاطمة الاهراء عبد هللا أحمد
موضوع :الطاقة المتجددة و اإلتجاه نحو المدن الدائمة.
Renewable energy and trends towards existing cities.
تحت إشراف :أ.د .محمد أنور فكرى.
اسم الطالب :أسماء عبد الرحمن محمد الشناوى
موضوع :دور المشاركة المجتمعية في مشروعات اإلرتداء
الحضرى.
Role of community participation in urban upgrading
projects.

وافق
المجلس

دكتوراه

ربيع 0175

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 0170

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف
0177

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

ربيع 0174

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .محمد عاصم محمود حنفى.

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:

منح
الدرجات

تشكيل لجنة
الحكم

اسم الطالب :ادة حسين محمد سعد أبو سيف
موضوع :تطوير التصميم المعمارى من خالل األدوات الرقمية.
Developing architectural design through digital
tools.
تحت إشراف :أ.د .محمد عاصم محمود حنفى  ،د .عالء عادل
منصور.
اسم الطالب :عنان عبد الفتاح على عبده أبو ميره
موضوع :تطبيدات التصميم لذوى اإلحتياجات الخاصة.
Design considerations for people with special
needs.
تحت إشراف :أ.د .محمد أنور فكرى  ،د .عالء عادل منصور.
اسم الطالب :راجي على مصطفى الجندى
موضوع :إعادة إستخدام المباني كمنهج لإلستدامة والحفاظ على
المبانى.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :إعادة إستخدام المباني التراثية
27
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ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 0170

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 0170

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة

خريف
0173

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

الصناعية كمنهج لإلستدامة والحفاظ على المباني التراثية في مصر)
علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Adaptive Re-use as a sustainable approach
towards industrial heritage conservation in Egypt.
تحت إشراف :أ.د .طارق عبد الحميد فر لى  ،أ.د .محمد عاصم
محمود حنفى  ،د .دينا ممدوح نصار.
* المهندس المذكور ل بحث منشور في :
International
Conference
on
Civil
and
th
Architectural Engineering. (ICCAE) ,16 July
2016, Berlin, Germany
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -7أ.د .طارق عبد الحميد فر لى أستاذ ورئيس الدسم بالكلية مشرفا ً
ورئيسا ً
أستاذ بالكلية
 -0أ.د .على فؤاد بكر
عضواً
أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة
 -3أ.د .نيفين ريب السيد
اإلسكندرية

عضواً
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اإلقتباس
ال تتعدى
%07

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:

إعادة تشكيل
لجنة الحكم

اسم الطالب :فكرى فارس دياب نعيم
موضوع :تحديق المشاركة المجتمعية في المناطق التي يصعب
الوصول إليها بإستخدام الواقع اإلفتراضى دراسة الحالة(بيت حانون
– اة – فلسطين).
Achieving public participation in inaccessible
areas using virtual reality – a case study of beit
Hanoun – Gaza – Palestine.
تحت إشراف :أ.د .دينا سامح ط  ،د .اياد محمد الصياد.
ماجستير
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
العلوم ربيع 0173
أستاذ بالكلية
 -7أ.د .على فؤاد بكر
رئيسا ً
الهندسية
 -0أ.د .مصطفى رفعت أحمد إسماعيل أستاذ بكلية الهندسة جامعة
عين شمس

وافق
المجلس

عضواً
أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
 -3أ.د .دينا سامح ط
وعضواً
* بسااابب سااافر أ.د .ياسااار جاااالل عاااارف طاااوال فتااارة انعدااااد اللجناااة
واعتذار سيادت عن االستمرار.

ماجستير
العلوم
الهندسية
ماجستير
العلوم ربيع 0170
الهندسية
خريف
0170

اسم الطالب :نورهان عبد الوهاب محمد

إلغاء التسجيل
بناء على طلب
اسم الطالب :هب أحمد نبيل عوض السيد

وافق
المجلس
وافق
المجلس

رابعا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
الموضوع
منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :حسام أبو الجود محمود محمد حسن
ماجستير
موضوع :أداء مايالت الرطوبة الكيميائية الصلبة.
Solid
desiccant
performance.
الهندسة
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد.
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تاريخ الديد
خريف
0175

الدرار
وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :أحمد محمد أسامة عبد العايا على
منح
الدرجات

ماجستير
موضوع :دراسة أداء توربينة رياح مركب عليها ناشر ذو حاف .
 Study of the performance of a flanged diffuserالعلوم ربيع 0177
 augmented wind turbine.الهندسية

تحت إشراف :أ.د .صادق اكريا كساب  ،د .عمرو محمد عبد الرااق.
اسم الطالب :هانى حلمى عبد الشافى
موضوع :دراسة وتحليل إنتاج المياه المثلجة بإستخدام التوليد
المشتر للددرة والحراره على متن السفن البحرية.
Study and analysis of cooling production using
combined heat and power in naval ships.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد.
تشكيل لجنة على أن تكون اللجن مكون من - :
نسبة
مشرفا ً
أستاذ متفر بالكلية
الحكم على  -7أ.د .عبد الحميد عطية السيد
اإلقتباس
ورئيسا ً
ال تتعدى
رسالة
أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم
 -0أ.د .محمد محمود أبو العام

تكميلية

خريف
0174

وافق
المجلس

وافق
المجلس

%01

والتكنولوجيا

عضو ًا
 -3أ.د .وائل محمد مصطفى المغالنى أستاذ مساعد بالكلية
عضوا ًًً
* حاصل على الماجستير في  0174/0/77وتم إيداف قيده لمدة عام
من  0175/4/7وحتى  0172/3/37لعمل بالدوات المسلحة.

خريف
0119

اسم الطالب :حسام الدين محمد عيد عمران

إلغاء
التسجيل
بناء على
طلب

اسم الطالب :عبد الرحمن محمد عبد الدادر جاد هللا

اسم الطالب :إبراهيم محمد عبد الوهاب

10
الجلسة الثالثة بتاريخ 0171 /71/71

ماجستير
الهندسة
ماجستير
خريف
العلوم
0174
الهندسية
ماجستير
العلوم ربيع 0171
الهندسية

وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس

خامسا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الموضوع

منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :إيمان راضى صادق مل
موضوع :دور إنتدال المادة في آداء مفاعل ذي أريكة ثابتة مناسب في
السيطرة على التلوث البيئى.
The role of mass transfer in the performance of a
packed column suitable for pollution control.
تحت إشراف :أ.د .عبد العايا حسانين قنصوه  ،أ.د .تغريد محمد اويل ،
أ.د .منى محمود عبد اللطيف.
اسم الطالب :بسمة محمد محمد الدقيدى
موضوع :تطوير لحطب الدطن إلنتاج مادة ممتاة جديدة.
Development of cotton stalks to produce a new
adsorbent.
تحت إشراف :أ.د .أحمد أمين اعطوط  ،أ.د .حسن عبد المنعم فرج.
اسم الطالب :محمد صالح سليمان طلب
موضوع :دراسة سلو إنتدال المادة والحرارة لنوع جديد من المفاعالت
الغير متجانسة بإستخدام حواجا نحاس على شكل متعرج (سربنتين ).
Study of mass and heat transfer behavior of a new
heterogeneous stirred tank reactor with serpentine tube
baffles.
تحت إشراف :أ.د .محمد حسين عبد المجيد  ،أ.د .شعبان على عطية ،
أ.د .أشرف عبد التواب
اسم الطالب :مى عات فر لى عبد اللطيف
موضوع :تكثيف معدل إنتاج بودرة النحاس من محاليل النحاس المخففة
عن طريق اإلحالل الفلاى بإستخدام إسطوانة رأسية إهتاااية من
الخارصين ماودة بدواعم للحركة اإلضطراربية.
Intensification of the rate of production of copper
powder from dilute copper solutions by cementation on
vertical vibrating zinc cylinder fitted with turbulence
promoters.
تحت إشراف :أ.د .تغريد محمد اويل  ،د .دينا أحمد الجيار.
اسم الطالب :عمرو محمد أشرف نور
موضوع :إاالة العكارة من مياه الشرب بإستخدام مجمعات طبيعية.
Turbidity removal from drinking water using natural
coagulants.
تحت إشراف :أ.د .أحمد أمين اعطوط  ،أ.د .مروه فاروق الداضى.

تاريخ الديد

الدرار

دكتوراه

ربيع 0171

وافق
المجلس

دكتوراه

خريف
0177

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم ربيع 0177
الهندسية

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0173

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0177

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:

منح
الدرجات

اسم الطالب :حسام أحمد محمد جمال
موضوع :دراسة تأثير وجود خام البترول على معدل تآكل األنابيب
ماجستير
المحكوم بخطوه اإلنتشار تحت ظروف السريان الدوامى.
 Study the effect of the presence of crude oil on theالعلوم
 rate diffusion controlled corrosion of pipelinedالهندسية
under turbulent flow conditions.
تحت إشراف :أ.د .تغريد محمد اويل  ،أ.د .السيد اكريا األشطوخى
اسم الطالب :سارة منير مر نى حاكم
موضوع :اإلتجاهات الحديثة في تطبيدات التجميع الكهروكيميائى في ماجستير
معالجة المياه والمخلفات السائلة.
الهندسة
Recent
trends
of
the
applications
of
12
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خريف
0170

وافق
المجلس

خريف
0170

وافق
المجلس

wastewater

and

water

in

electrocoagulation
treatments.

تحت إشراف :أ.د .تغريد محمد اويل.
اسم الطالب :محمد بهاء الدين ياقوت رضوان
ماجستير
موضوع :تصميم وحدة إنتاج اإليثيلين من تغذية .3 – 0
 Ethylene production from C2/C3 feed.الهندسة
تحت إشراف :أ.د .محمد حسين عبد المجيد
اسم الطالب :راما باسم ألبرت برشوم
موضوع :مدارنة بين اإلحتراق بالهواء واإلحتراق باألكسجين.
ماجستير
Comparison between combustion with air and
 oxygen enriched combustion.الهندسة
تحت إشراف :أ.د .أحمد أمين اعطوط
اسم الطالب :عمرو مدحت محمد إبراهيم بكار
ماجستير
موضوع :التناضح العكسى و الترشيح بتدنية النانو.
Reverse
osmosis
and Nano-filtration.
الهندسة
تحت إشراف :أ.د .أحمد أمين اعطوط

إلغاء
التسجيل
بناء على
طلب

خريف
0170

وافق
المجلس

خريف
0170

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم ربيع 0173
الهندسية

اسم الطالب :رانيا فاروق أحمد
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خريف
0170

وافق
المجلس

وافق
المجلس

سادسا ً  :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
الموضوع

الدرجة

اسم الطالب :أحمد محمد محمود خليفة
موضوع :التحكم بمشكلة اإلطماء بالممر المالحى لميناء دمياط
بإستخدام النمذجة العددية.
Controlling sedimentation problems at Demietta
harbor navigation channel using numerical
modeling.
تحت إشراف :أ.د .عالء الدين مصطفى ياسين  ،د .محمد رضا
منح
محمود سليمان.
الدرجات
اسم الطالب :سوسن اكريا عباس
موضوع :إدارة المياه الجوفية في شمال صحراء مصر الغربية من
خالل تطوير نموذج تنبؤى ثالثى األبعاد للمنطدة.
Management of groundwater resources in north
western desert of Egypt via a developed, regional,
predictive 3D model.
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد الرحمن الجناينى.
اسم الطالب :ادة محمد محمود محمد أبو ايد
موضوع :اإلنهيار في الجسور الترابية.
Breaching in earthern embankments.
تحت إشراف :أ.د .راوية منير قنصوه.
تشكيل لجنة على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفر بالكلية
اإلمتحان  -7أ.د .راوية منير قنصوه
ورئيسا ً
الشامل
 -0أ.د .أحمد عات األنصارى أستاذ متفر بالكلية
عضواً
أستاذ متفر بالكلية
 -3أ.د .ناي أسعد يونان
عضواً
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تاريخ الديد

الدرار

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0174

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
0177

وافق
المجلس

خريف
0175

وافق
المجلس

سابعا ً  :قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن -:
الموضوع

تشكيل لجنة
الحكم

الدرجة

اسم الطالب :مصطفى طارق عبد الباسط محمود الجندى
موضوع :البحث في ظاهرة الطرق لمحركات الوقود المادوج.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :التحدق من إمكانية إستخدام مايج
من الوقود الحيوى في محركات الديال أحادى أو ثنائى الوقود) علما ً
بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Investigation of the capability of using biofuel
blends in mono and dual fuel modes of diesel
 engine.ماجستير
تحت إشراف :أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد  ،د .نادر رجب يوسف العلوم
عمار  ،د .محمود عباس محمد.
الهندسية
* المهندس المذكور ل بحث منشور في :
نسبة
International Journal of Advanced Engineering
 and Technology, Vol 1, Issue 3, July 2017, Page 1-8اإلقتباس
ال تتعدى
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً %0882
 -7أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد أستاذ متفر بالكلية
ورئيسا ً
عميد كلية الهندسة باالكاديمية
 -0أ.د .عمرو على حسن
العربية
للعلوم والتكنولوجيا
عضواً
أستاذ ورئيس الدسم بالكلية
 -3أ.د .محمد مرسى الجوهرى
عضواً

تاريخ الديد

ربيع 0170

الدرار

وافق
المجلس

ثامنا ً  :قسم هندسة اإلنتاج -:
الموضوع
منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :داليا مصطفى عبد الفتاح محمود عمار
موضوع :التنبؤ بمعولية عناصر اآلالت.
Reliability prognosis of machine elements.
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد الواحد يونس  ،د .السيد سعد السيد.
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دكتوراه

تاريخ الديد
خريف
0119

الدرار
وافق
المجلس

تابع  :قسم هندسة اإلنتاج -:

تشكيل لجنة
الحكم

اسم الطالب :أحمد على عبد الغفور العدولى
موضوع :مشكلة الجدولة في مؤسسة خدمية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :حل مشكلة جدولة هيئة التمريض
بإستخدام البرمج الخطية وخواريام سرب الجسيمات) علما ً بأن هذا
التحديد ال يمس جوهر البحث.
Solving nurse scheduling problem using linear
programming and particle swarm algorithm.
تحت إشراف :أ.د .محمد نشأت عباس فرس  ،د .محمد سمير يث .ماجستير
* المهندس المذكور ل بحاث منشاور فاي  :مجلاة هندساة اإلساكندرية العلوم
الهندسية
بتاريخ . 0171/9/72
نسبة
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفر بالكلية مشرفا ً اإلقتباس
 -7أ.د .محمد نشأت عباس فرس
ورئيسا ً
ال تتعدى
أستاذ ورئيس قسم الهندسة
 -0أ.د .عمرو بهجت الطويل
%71
الصناعية
بالجامعة اليابانية
عضواً
أستاذ ورئيس قسم نظم المعلومات
 -3أ.د .ادة عبد الوهاب الخياط

خريف
0174

وافق
المجلس

بكلية
التجاره جامعة االسكندرية

عضواً
اسم الطالب :أحمد محمد جالل على الشنتناوى
موضوع :التصميم األمثل المبنى على المعولية للصناعة المستمره.
Reliability-Based robust design optimization for
continuous industry.
تحت إشراف :أ.د .سامى محمد الفيومى.
تشكيل لجنة على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفر بالكلية
 -7أ.د .سامى محمد الفيومى
اإلمتحان
ورئيسا ً
الشامل
 -0أ.د .محمد عبد الواحد يونس أستاذ متفر بالكلية
عضواً
أستاذ وعميد كلية الهندسة –
 -3أ.د .محمد جابر أبو على
جامعة فاروس

عضواً
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ربيع 0172

وافق
المجلس

تابع  :قسم هندسة اإلنتاج -:
اسم الطالب :شذى خميس محمود المنشاوى
موضوع :إستعادة أشكال األسطح الهندسية بإستخدام األساليب
الضوئية.
Shape reconstruction of engineering surfaces using
optical techniques.
إعادة
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد الواحد يونس.
تشكيل لجنة على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ ورئيس الدسم بالكلية
اإلمتحان  -7أ.د .محمد نشأت فرس
رئيسا ً
الشامل
مشرفا ً
 -0أ.د .محمد عبد الواحد يونس أستاذ متفر بالكلية
وعضواً
 -3أ.د .محمود حامد محمد أحمد أستاذ مساعد متفر بالكلية
عضواً
* إلعتذار أ.د .شريف صبرى عيسى.
اسم الطالب :أسماء محمد أحمد المغربى
موضوع :تأسيس مركا متميا للصيانة عن بعد لمواقع إنتاج للطاقة
الكهربائية في مصر بإستخدام اإلنترنت (سحابة اإلنترنت).
تعديل لجنة
تحت إشراف :أ.د .أحمد محمد الخطيب  ،أ.د .شريف صبرى عيسى ،
إشراف
أ.د .جالل على ناصف.
وذل بإضافة د .محمد جالل على ناصف المدرس بالكلية إلى لجنة
اإلشراف بدالً من أ.د .جالل على ناصف وذل إلعتذار سيادت .

تاسعا ً  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
الموضوع

منح
الدرجات

دكتوراه

الدرجة

اسم الطالب :أسماء عبد الموجود حمدى
موضوع :تطبيدات الهندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
رأت اللجن تعديل عنوان البحث ليصبح  :تخليق المواد النانوية ماجستير
المغناطيسي ودراسة مدى تأثيرها عند عالج األورام بحام
العلوم
اإللكترونات عالية الطاقة.
 Synthesis of magnetic Nanoparticles and theirالهندسية
effect in radiotherapy with high energy electrons.
تحت إشراف :أ.د .علياء عادل بدوى  ،أ.د .هناء حسن أبو جبل  ،د.
مصطفى على النجار.
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ربيع 0174

وافق
المجلس

خريف
0170

وافق
المجلس

تاريخ الديد

ربيع 0173

الدرار

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:

تشكيل لجنة
الحكم

تشكيل لجنة
الحكم

اسم الطالب :شعيب صبرى حسين إبراهيم
موضوع :تطبيدات الهندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .محسن عبده أبو مندور  ،أ.د .محمد حسن محمد
حسن.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفر بالكلية
 -7أ.د .محسن عبده أبو مندور
مشرفا ً ورئيسا ً
أستاذ ورئيس الدسم بالكلية
 -0أ.د .هناء حسن أبو جبل
عضواً
 -3أ.د .مصطفى عايا عبد الوهاب أستاذ بهيئة الرقابة النووية – الداهرة
عضواً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 - 4أ.د .محمد حسن محمد حسن
وعضواً
اسم الطالب :أحمد آدم عبد هللا عبد الكريم
موضوع :تطبيدات الهندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .علياء عادل محمد بدوى  ،أ.د .نادر محمود عبد الحليم
 ،د .آية السيد محمد الشحات.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ بالكلية
 -7أ.د .علياء عادل بدوى
مشرفا ً ورئيسا ً
أستاذ ورئيس الدسم بالكلية
 -0أ.د .هناء حسن أبو جبل
عضواً
 -3أ.د .محمد عبد المنعم جاهين أستاذ مساعد بهيئة الطاقة الذرية  -الداهرة
عضواً
 - 4أ.د .نادر محمود عبد الحليم أستاذ مساعد بهيئة الطاقة الذرية -
الداهرة
مشرفا ً
وعضواً
اسم الطالب :عبد هللا أحمد عبده إبراهيم
موضوع :الدياس الكمى للرطوبة في المواد المسامية عن طريق التصوير
النيترونى الديناميكى.
Quantitative measurement of moisture transport in
porous materials using dynamic neutron radiography.
تحت إشراف :أ.د .محسن عبده أبو مندور  ،أ.د .هناء حسن أبو جبل  ،د.
محمود السيد دره.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفر بالكلية
 -7أ.د .محسن عبده أبو مندور
مشرفا ً ورئيسا ً
أستاذ ورئيس الدسم بالكلية مشرفا ً
 -0أ.د .هناء حسن أبو جبل
وعضواً
 -3أ.د .مصطفى عايا عبد الوهاب أستاذ بهيئة الرقابة النووية – الداهرة
عضواً
 - 4أ.د .محمد حسن محمد حسن أستاذ مساعد بالكلية
عضواً
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ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%04

خريف
0170

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%7385

خريف
0175

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%73

خريف
0170

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 - 7النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة
دبلوم الدراسات العليا ربيع  0171في :الهندسة النووية واإلشعاعية  ،الهندسة الكيميائية.
الدرار :وافق مجلس الكلية على إعتماد النتيجة
 - 0النظر فى توصية لجنة الدراسات العليا بخصوا تدريار اللجاـنة المشاكلة بنااء علاى طلاب السايد األساتاذ الادكتور /
عميد الكلية بخصوا االلتماس المددم من المهندسة  /مى محمد عبد السالم إبراهيم المدياده بدسام الهندساة المعمارياة
دكتوراه خريف .0171
الدرار :وافق مجلس الكلية على توصيات اللجنة المشكلة ورفض االلتماس المددم من الطالبة للسيد ا.د .عميد الكلية.
 - 3النظر فى توصية لجناة الدراساات العلياا بخصاوا دبلاوم الدراساات العلياا بدسام الهندساة البحرياة وعماارة السافن
بناءاً على توصيات مجلس الدسم.
الدرار :وافق مجلس الكلية على التعديالت المطلوبة وتحويلها إلى لجنة اللوائح بالكلية لمراجعتها واعتمادها ورفعها
بعد ذل للجامعة.
 - 4النظر فى توصية لجنة الدراسات العليا بخصوا تعاديل وإضاافة بعاض رؤوس الموضاوعات لمداررات الماجساتير
الخاصة بماجستير الهندساة الصاناعية وذلا حتاى تتواكاب ماع التطاور الطبيعاى للدراساات المماثلاة فاى مجاال الهندساة
الصحية.
الدرار :وافق مجلس الكلية على التعديالت المطلوبة وتحويلها إلى لجنة اللوائح بالكلية لمراجعتها واعتمادها ورفعها
بعد ذل للجامعة.
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مرفق رقم ()7
مدترح التدويم التدريبى السنوى للعام الجامعى 2108/2107
الفصل الدراسى األولى
التاريخ
إلى
األحد
7162/67/72

من
السبت
7162/9/61

عدد األسابيع

مالحظات

61

الفصل الدراسى األول

الخميس 7162/9/76

راس السنة الهجرية

الجمعة 7162/61/1
الخميس
السبت
7162/66/9
7162/66/2

6

الجمعة 7162/67/6
االربعاء
السبت
7162/6/72
7162/67/01

0

عيد القوات المسلحة
امتحانات نصف الفصل الدراسى األول
المولد النبوى الشريف
امتحانات الفصل الدراسى األول

االحد 7162/6/2

عيد الميالد المجيد

الخميس 7162/6/71
الخميس
السبت
7162/7/2
7162/6/72

عيد ثورة يناير
7

اجازة الفصل الدراسى األول
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