محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()6
بتاريخ  12يناير
للعام الجامعى 2016 / 2015

اجتمع المجلس في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  2016 /1 /12برئاسة السيد األستتا التدوتور /عبتد العييتي
حسانين قنصوه – عميد الكلية ،وأمانة سر المجلس السيد األستتا التدوتور /خالتد الستيد جع تر  -وويت الكليتة لوت ود خدمتة المجتمتع وتنميتة
البي ة وقد حضر الجلسة و من:
ووي الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د .مجدى عبد العظيم أحمد سليماد
ووي الكلية لو ود التعليم و الطالب
أ.د .محمد جابر أبو على
رؤساء األقسام
أ.د .عبد الحميد عطيه السيد
أ.د .محمد على عكاز
أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى
أ.د .شعبان على عطيه نصير
أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى
أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد
أ.د .هشام على سعد زين الدين
أ.د .محمد السيد النجار
د .هناء حمدى أبو جبل
أ.د .عمرو عبد المنعم المصرى
د .عفاف خميس إبراهيم العوفى
د .هيثم ممدوح عوض
د .عبد هللا مصطفى خليل
أساتذة من األقسام
أ.د .إبراهيم يوسف مجاهد
أ.د .محمد عبد الفتاح شامه
أ.د .محمد أحمد أبو رحيم
أ.د .أبو بكر عبد القادر ميتو
أ.د .جالل أحمد القبرصى
أ.د .وائل أحمد كروسبى
أ.د .محمد نشأت عباس فرس
أ.د .مجدى حسين ناجى
أ.د .محمد أنور فكرى
أ.د .جمعه خميس موسى
أ.د .على عبد الحكم عبده
مدرسين من األقسام
أساتذة مساعدين من األقسام
د .سعد الصافى على غازى
د .نهى عثمان قرنى غريب
أعضاء مجلس الكلية من الخارج
ب .أعضاء من خارج الكلية
أ .أعضاء من داخ الكلية
السيد اللواء أ.ح /.عصام الدين أحمد ثابت
أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين
أ.د .كامل عبد العظيم الشوربجى
أ.د .محمد عبد الحميد إسماعيل
أ.د .محمد يحيى المكى
أ.د .محمد ناصر أحمد نادر درويش
د .وليد عبد العظيم إبراهيم (المدير التنفيذى للمركز
مدعـوود أ.د .نبيل حسن عباسى (المدير التنفيذى للبرامج المتخصصة)
الهندسى)
د .أحمد حسنى الحيوى (مدير وحدة ضمان الجودة)
اعتذر عن عدم الحضور :ا.د .أحمد رمضاد عبد العييي  ,ا.د .سعيد عبد المجيد عجمى  ،د .محمد محمود حسنى عبد الرحيم
تغيب عن الحضور :د .هشام محمد أحمد سويلم  ،م .خالد محمد أحمد صالح  ،م .أسامة الجناينى

استه السيد األستا الدوتور عميتد الكليتة الجلستة مبستم ر الترحمن الترحيمم ورحتب بالستادة أعضتاء المجلتس ثتم قتدم
التهن ة بإسم مجلس الكلية لسيادة اللواء أرواد حرب  /عصام الدين أحمتد ثابتب بمناستبة ترقيتة ستيادت تلتى رتبتة لتواء ،
وشرع المجلس فى مناقوة الموضوعات التالية:

أوالً :التصديق على محضر الجلسة الخامسة بتاريخ  8ديسمبر .2015

القرار :تم التصديق مع تعدي -:
ً
ً
ً
 - 1بند رقم ( )2من سابعا  :الجوائي من موضوعات ش ود هي تة التتدريس بتدً متن أحتيل المجلتس علمتا تلتى قتام
المجلس بترشيح األستا التدوتور  /محستن محترم اهتراد – األستتا المت ترب بمستم الهندستة المعماريتة لنيت
جائية الني فى مجاًت ال نود والآلداب والعلوم اإلجتماعية لعام .2016
 -2يتم تضافة محضر اللجنة الموكلة لدراسة تعدي نظتام الستاعات المعتمتدة لممترارات الدراستات العليتا تلتى البنتد
( )1فى الموضوعات العامة.

ثانياً :الموضوعات العامة -:

 .1تم الموافمة على مييانية المؤتمر التدولى العاشتر لتدور الهندستة نحتو بي تة أفضت  RETBE’14التذى عمتد فتى
ال ترة من  17 – 15ديسمبر  2014ب ندق هلناد فلسطين  ،والممدمة من السيد األستتا التدوتور  /شت يق شتوقى
خورى – ممرر المؤتمر .حيت قتدرت اإليترادات بمبلت  120875جنيت (مائتة وعوترود أل تا ً وثمانمائتة وخمستة
2
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.2

.3
.4

.5
.6

وسبعود جني ًغير) وقتدرت المصتروفات بمبلت  182679جنيت (مائتة واثنتاد وثمتانود أل تا ً وستتمائة وتستعة
وسبعود جني ً غير) مع وجود عجي قدره  61805جني (واحد وستود أل ا ً وثمانمائة وخمسة جني ً غيتر) ،
وقد وافق المجلس على تسديد باقى مستتحمات فنتدق فلستطين نظيتر تقامتة المتؤتمر بت  ،متع تمتديم الوتكر للجنتة
المنظمة للمؤتمر ،
تم الموافمة على مييانية المعرض المعمارى العربى الثال عور والذى عمد فى ال ترة من  2015/12/11وحتى
 2015/12/17بمكتبة اإلسكندرية مع توجي خطابات شكر للجهات الداعمة .حي بلغب اإليرادات اإلجمالية مبلت
 81021.60جني ت (واحتتد وثمتتانود أل تا ً وواحتتد وعوتترود جني ت وستتتود قرش تا ً ً غيتتر)  ،وبلغتتب المصتتروفات
اإلجمالية مبل  81021.60جني (واحد وثمانود أل ا ً وواحد وعورود جني وستود قرشا ً ً غيتر)  ،وبتدود أى
عجي.
تمب الموافمة على تجديد شهادات اإلستثمار مجموعة (ب) الخاصة بجائية ًغوداوس بمبل  7000جني (سبعة
آًف جني مصرى ًغير) لمدة أخرى حسب شروط الواهب (ملحوظتة  :ورد خطتاب متن تدارة الحستابات بالكليتة
ي يد بأد ميعاد تنتهاء الوهادات فى شهر أوتوبر  )2015و لك وفما ً لما ورد من تدارة الو ود التعليمية.
تمب الموافمة على صرف مبل  4166جني (أربعة آًف ومائتة وستب وستتود جنيهتا ً مصتريا ً ً غيتر) شتهريا ً ،
و لك قيمة دعم المهندسة  /دينتا علتى تبتراهيم عتامر – المتدر المستاعد بمستم الهندستة النوويتة واإلشتعاعية ،
طوال فترة المنحة بمبل  50000جني سنويا ً (خمسود ألف جني مصرى ً غير سنويا ً) حي أنها تم قبولها فى
المنحتتة الممدمتتة متتن س ت ارة روستتيا األتحاديتتة للمتتواطنين المصتتريين للحصتتول علتتى درجتتة التتدوتوراه فتتى مجتتال
ال يييتتاء والتكنولوجيتتا النوويتتة فتتى جامعتتة التمنيتتة الحكوميتتة الروستتية  ،علتتى أد يتتتم تحويت المبلت شتتهريا ً تلتتى
حسابها بالبنك األهلى المصرى فرع المنوية  ،على أد يتم الصرف متن حستاب الدراستات العليتا (صتندوق النوتر
العلمى والتطوير البحثى)  ،وعلى أد يمدم المورف على الرسالة ووذلك المروتي الثمتافى تمتارير دوريتة عتن تمتدم
الباحثة فى دراستها و لك و ستة أشهر.
وافق المجلس على تنعماد المؤتمر العلمى السنوى للكلية فى يوم الخميس الموافق  7أبري .2016
وافق المجلس على تنعماد سوق العم الهندسى الساد عور فى يوم السبب الموافق  14مايو .2016

ثالثاً :الهدايا والتبرعات -:
 – 1وافتتق المجلتتس علتتى اإلهتتداء الممتتدم متتن مجتتوهرات عتتد لتتدعم طتتالب موتتروع فتتورميال لتصتتميم وتصتتنيع
السيارات والتذى يوترف عليت الستيد التدوتور  /يحيتى عبتد المتنعم التدرينى  ،وهتو عبتارة عتن موتتور Honda
 cbr600يمدر بمبل  16000جني (ستة عور ألف جني ً غير).
 – 2وافق المجلس على الدعم الممدم من جمعية رجال أعمال اإلسكندرية بمبل  20000جني (عورود ألتف جنيت
ًغير) لرعاية المعرض المعمارى العربى لمواريع التخرج  ،و لك إلستضتافة وتقامتة الوفتود الموتاروة بال نتدق
المخصص لذلك.
 - 3وافق المجلس على التبرع الممدم من شروة  EVENTUM IT Solutionsبمبل  20000جنيت (عوترود
ألتتف جني ت ًغيتتر) للمستتاهمة فتتى تكتتاليف موتتاريع التختترج لطلبتتة قستتم الحاستتب والتتنظم ختتالل العتتام الدراستتى
.2016/2015
 - 4وافق المجلس على التبرع الممدم من شروة حديد عتي الدخيلتة بمبلت  15000جنيت (خمستة عوترة ألتف جنيت
ًغير) للمساهمة فتى تكتاليف موتروع التخترج المتمثت فتى متطبيمتات الطاقتة الومستيةم تحتب تشتراف األستتا
الدوتور  /تبراهيم فؤاد العرباوى.
 - 5وافتق المجلتتس علتى التبتترع الممتدم متتن شتتروة الوترق األوستتل لتكريتر البتتترول (ميتدور) بمبلت  30000جنيت
(ثالثود ألف جني ًغير) للمساهمة فى تقامة السوق الخيرى السنوى للمالبس للطلبة غير المادرين.
 – 6وافق المجلس على اإلهداء الممدم من األستا ة الدوتورة  /أل ب عبد الوافى فضالى أخب المرحومتة المهندستة
 /مها عبد الوافى فضالى خريجة قسم هندسة الحاسب اآللى  ،وهو عبتارة عتن شتيك بمبلت  12000جنيتة (اثنتى
عورة ألف جني ) ومكأفاة ت وق للخمس طالب األوائ فى األربع فرق الدراسية بمسم هندسة الحاسب والنظم.
3
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أوًً :الترقيات والتعيينات
 التعيين فى وظي ة عالم ممتاا متعاقدم

اًسم

1

ا.د.حسن البنا سعد فتح

2

ا.د.أسامة أحمد عبد الرحمن
المصرى

3

ا.د.فؤاد راق ر برسوم

ش ود هي ة التدريس

الوظي ة

المسم

عالم ممتاا

الهندسة
الميكانيكية

عالم ممتاا

عالم ممتاا

الهندسة
الميكانيكية

الرياضيات
وال ييياء
الهندسية
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الموضوع
النظر فى تقتراح مجلس المسم
بوأد الموافمة على تجديد تعاقد
سيادت وعالم ممتاا متعاقد لمدة
عام اعتبارا ً من 2016/2/12
وحتى . 2017/2/11
النظر فى تقتراح مجلس المسم
بوأد الموافمة على تجديد تعاقد
سيادت وعالم ممتاا متعاقد لمدة
عام اعتبارا ً من 2016/2/12
وحتى . 2017/2/11
النظر فى تقتراح مجلس المسم
بوأد الموافمة على تجديد تعاقد
سيادت وعالم ممتاا متعاقد لمدة
عام ثانى اعتبارا ً من
 2016/3/1حتى .2017/2/28

المرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

 منح اللمب العلمى لوظي ة أستا (تجتماع مجلس الكلية على مستوى األساتذة)م

اًسم

الوظي ة

المسم

1

د .عصام مصط ى محمد
وهب

أستا مساعد

الهندسة
الميكانيكية

الموضوع
النظتتتتتر فتتتتتى تقتتتتتتراح مجلتتتتتس
المستتتتتتتتتم بوتتتتتتتتتأد الموافمتتتتتتتتتة
علتتتتتتى متتتتتتنح ستتتتتتيادت اللمتتتتتتب
العلمتتتتتتتتتى لوظي تتتتتتتتتة أستتتتتتتتتتا
بالمستتتتتم بنتتتتتاءا ً علتتتتتى توصتتتتتية
اللجنة العلمية الدائمة.

المرار
وافق
المجلس

 منح اللمب العلمى لوظي ة أستا مساعد (تجتماع مجلس الكلية على مستوى األساتذة واألساتذة المساعدين)م

اًسم

فايق

الوظي ة

عييي

1

د .ريمود
تسكندر

2

د .أحمد شام جالل أحمد
فهمى

المسم

مدر

الهندسة
اإلنوائية

مدر

الهندسة
اإلنوائية
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المرار

الموضوع
النظتتتتتر فتتتتتى تقتتتتتتراح مجلتتتتتس
المستتتتتتتتتم بوتتتتتتتتتأد الموافمتتتتتتتتتة
علتتتتتتى متتتتتتنح ستتتتتتيادت اللمتتتتتتب
وافق
العلمتتتتتتتتتى لوظي تتتتتتتتتة استتتتتتتتتتا
المجلس
مستتتتتاعد بالمستتتتتم بنتتتتتاءا ً علتتتتتى
توصتتتتتتتتتية اللجنتتتتتتتتتة العلميتتتتتتتتتة
الدائمة.
النظتتتتتر فتتتتتى تقتتتتتتراح مجلتتتتتس
المستتتتتتتتتتتتتم بوتتتتتتتتتتتتتأد عتتتتتتتتتتتتتدم
وافق
الموافمتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتنح
ستتتتتتتتتتيادت اللمتتتتتتتتتتب العلمتتتتتتتتتتى المجلس على
لوظي تتتتتتتتتة استتتتتتتتتتا مستتتتتتتتتاعد تقتراح المسم
بالمستتتتتم بنتتتتتاءا ً علتتتتتى توصتتتتتية
اللجنة العلمية الدائمة.

 التعيين فى وظي ة مدرم

اًسم

الوظي ة

المسم

1

م  .محمد أحمد محمود
محمدين

معيد

الرياضيات
وال ييياء
الهندسية
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الموضوع
النظتتتتتر فتتتتتى تقتتتتتتراح مجتتتتتـلس
المستتتتتتتتتم بوتتتتتتتتتأد الموافمتتتتتتتتتـة
علتتتتتتى تعيتتتتتتين سيتتتتتتـادت فتتتتتتى
وظي تتتتتتتتتة متتتتتتتتتدر بالمستتتتتتتتتم
لحصتتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتتة
الدوتوراة.

المرار
وافق
المجلس

 -التعيين فى وظي ة مدر

مساعد

م

اًسم

الوظي ة

1

م .تسالم السيد عاشور
المؤ د

معيد

2

م .ياسمين أيمن محمد حافظ
الماحى

معيدة

3

م .الويماء محمد تبراهيم
عيد

معيدة

4

م .حسام صالح يوسف

معيد

5

م .تسالم عادل سليماد

معيد

تابع :التعيين فى وظي ة مدر

الموضوع
المسم
النظتتتتتتتر فتتتتتتتى تقتتتتتتتتراح مجلتتتتتتتس
المستتتتتتم بوتتتتتتأد الموافمتتتتتتة علتتتتتتى
الرياضيات
تعيتتتتتتتين ستتتتتتتيادت فتتتتتتتى وظي تتتتتتتة
وال ييياء
متتتتتتتتتتتدر مستتتتتتتتتتتاعد بالمستتتتتتتتتتتم
الهندسية
لحصتتتتتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتتتتتة
الماجستير.
النظتتتتتتتر فتتتتتتتى تقتتتتتتتتراح مجلتتتتتتتس
المستتتتتتم بوتتتتتتأد الموافمتتتتتتة علتتتتتتى
هندسة الغيل تعيتتتتتتتين ستتتتتتتيادتها فتتتتتتتى وظي تتتتتتتة
متتتتتتتتتتتدر مستتتتتتتتتتتاعد بالمستتتتتتتتتتتم
والنسيج
لحصتتتتتتتتتتتتولها علتتتتتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتتتتة
الماجستير.
النظتتتتتتتر فتتتتتتتى تقتتتتتتتتراح مجلتتتتتتتس
المستتتتتتم بوتتتتتتأد الموافمتتتتتتة علتتتتتتى
هندسة الغيل تعيتتتتتتتين ستتتتتتتيادتها فتتتتتتتى وظي تتتتتتتة
متتتتتتتتتتتدر مستتتتتتتتتتتاعد بالمستتتتتتتتتتتم
والنسيج
لحصتتتتتتتتتتتتولها علتتتتتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتتتتة
الماجستير.
النظتتتتتتتر فتتتتتتتى تقتتتتتتتتراح مجلتتتتتتتس
المستتتتتتم بوتتتتتتأد الموافمتتتتتتة علتتتتتتى
الهندسة
تعيتتتتتتتين ستتتتتتتيادت فتتتتتتتى وظي تتتتتتتة
البحرية
متتتتتتتتتتتدر مستتتتتتتتتتتاعد بالمستتتتتتتتتتتم
وعمارة
لحصتتتتتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتتتتتة
الس ن
الماجستير.
النظتتتتتتتر فتتتتتتتى تقتتتتتتتتراح مجلتتتتتتتس
المستتتتتتم بوتتتتتتأد الموافمتتتتتتة علتتتتتتى
الهندسة
تعيتتتتتتتين ستتتتتتتيادت فتتتتتتتى وظي تتتتتتتة
البحرية
متتتتتتتتتتتدر مستتتتتتتتتتتاعد بالمستتتتتتتتتتتم
وعمارة
لحصتتتتتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتتتتتة
الس ن
الماجستير.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

مساعد

6

م .خالد محمد محمد بهجب
الصيرفى

معيد

الهندسة
الميكانيكية

7

م .اين الدين محمد محمد
بهجب الصيرفى

معيد

الهندسة
الميكانيكية
7
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المرار

النظتتتتتتتر فتتتتتتتى تقتتتتتتتتراح مجلتتتتتتتس
المستتتتتتم بوتتتتتتأد الموافمتتتتتتة علتتتتتتى
تعيتتتتتتتين ستتتتتتتيادت فتتتتتتتى وظي تتتتتتتة
متتتتتتتتتتتدر مستتتتتتتتتتتاعد بالمستتتتتتتتتتتم
لحصتتتتتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتتتتتة
الماجستير.
النظتتتتتتتر فتتتتتتتى تقتتتتتتتتراح مجلتتتتتتتس
المستتتتتتم بوتتتتتتأد الموافمتتتتتتة علتتتتتتى

وافق
المجلس
وافق
المجلس

تعيتتتتتتتين ستتتتتتتيادت فتتتتتتتى وظي تتتتتتتة
متتتتتتتتتتتدر مستتتتتتتتتتتاعد بالمستتتتتتتتتتتم
لحصتتتتتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتتتتتة
الماجستير.
ثانيا ً  :اإلعارات (نسبة اإلعارات على مستوى الكلية )%18
المسم
الوظي ة
اًسم
م

1

أ.د .حمدى عبد العييي سيف

أستا
مت رب

الهندسة
الصحية

2

أ.د .محمد طارق فؤاد سرور

أستا

الهندس
الصحية

الموضوع
النظتتتتر فتتتتى تقتتتتتراح مجلتتتتس المستتتتم بوتتتتأد
الموافمتتة علتتى تجديتتد تعتتارة ستتيادت للعمتت
بالتدريس بجامعتة بيتروت العربيتة لمتدة عتام
ختتتتتامس تعتبتتتتتارا متتتتتن  2015/9/1وحتتتتتتى
. 2016/8/31
عتتتدد ستتتنوات أجتتتااات مرافمتتتة اليوجتتت (ً
يوجد)
نسبة اإلعارة على مستوى المسم. % 30 :
النظتتتتر فتتتتى تقتتتتتراح مجلتتتتس المستتتتم بوتتتتأد
الموافمتتة علتتى تجديتتد تعتتارة ستتيادت للعمتت
بوظي ة وبير خبراء األغذية واليراعتة لممتم
المتحتتدة بالستتعودية لمتتدة عتتام تاستتع تعتبتتارا
من  2015/7/22وحتى . 2016/7/21
عتتتدد ستتتنوات أجتتتااات مرافمتتتة اليوجتتت (ً
يوجد)
نسبة اإلعارة على مستوى المسم. % 30 :

المرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثالثاً :اإلجااات الخاصة بدود مرتب لمرافمة اليوج أو اليوجة
م

اًسم

الوظي ة

المسم

1

د .محمد أحمد حن ى محمود
(رحم ر)

مدر

الهندسة
الميكانيكي

2

د .نووى صالح مصط ى
محمد

مدر

الهندس
الكهربية
8
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الموضوع
النظتتتتتر فتتتتتى تقتتتتتتراح مجلتتتتتس
المستتتتتتتتتم بوتتتتتتتتتأد الموافمتتتتتتتتتة
علتتتتتى تحتستتتتتاب ال تتتتتترة متتتتتن
( 2015/9/1التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريخ
التتتتتتتالى آلختتتتتتر متتتتتتد ألجتتتتتتااة
مرافمتتتتتتتتة اليوجتتتتتتتتة) وحتتتتتتتتتى
( 2015/10/2تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريخ
وفتتتتتتتتتتاة ستتتتتتتتتتيادت ) تمتتتتتتتتتتتدادا
لمجتتتتتتتتتتااة بتتتتتتتتتتدود مرتتتتتتتتتتتب
لمرافمة اليوجة .
عتتتتتتتتدد ستتتتتتتتنوات اإلعتتتتتتتتاره -:
ًيوجد
النظر فى تقتراح مجلس
بوأد الموافمة على
أجااة سيادتها الخاصة
مرتب لمرافمة اليوج

المسم
تجديد
بدود
الذى

المرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

يعم بـ ALSTOM Grid
المتحدة
بالوًيات
Inc.
األمريكية لمدة عام تاسع
اعتبارا ً من 2015/10/1
وحتى 2016/9/30
عدد سنوات اإلعاره (ً يوجد).

9
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تابع ثالثاً :اإلجااات الخاصة بدود مرتب لمرافمة اليوج أو اليوجة

3

د .ياسر محمود رجب أبو
المجد

مدر

الرياضيات
وال ييياء
الهندسي

4

د .وليد محمد فاروق
رياض

مدر

الهندس
النووية
واإلشعاعية

5

د .محمد حامد محمود عيب

مدر

هندسة
المواصالت

رابعا ً  :اإلستماًت وتنهاء الخدمة -:
م

اًسم

الوظي ة

المسم

1

م .علياء طارق السيد حبوى

معيدة

الهندسة
الكهربية

10
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النظتتر فتتى تقتتتراح مجلتتس المستتم
بوأد الموافمة على تجديتد أجتااة
ستتتتيادت الخاصتتتتة بتتتتدود مرتتتتتب
لمرافمتتتتتة اليوجتتتتتة التتتتتتى تعمتتتتت
بمتتتدار ال تتتالح األهليتتت للبنتتتات
بالمملكتتة العربيت الستتعودي لمتتدة
شتتهرين ونصتتف (فتتى تطتتار العتتام
الثالتت ) تعتبتتارا ً متتن 2016/2/1
وحتى ( 2016/4/15تاريخ نهاية
تقامة اليوجة).
عدد سنوات اإلعاره (ً يوجد).
النظر فى تقتراح مجلس المسم
بوأد الموافمة على تجديد أجااة
سيادت الخاصة بدود مرتب
لمرافمة اليوجة التى تدر
بالوًيات المتحدة األمريكي لمدة
تعتبارا ً
من
ثال
عام
وحتى
2015/12/1
.2016/11/30
عدد سنوات اإلعاره (ً يوجد).
النظتتتتتتر فتتتتتتى تقتتتتتتتراح مجلتتتتتتس
المستتتتتم بوتتتتتأد الموافمتتتتتة علتتتتتى
متتتتتنح ستتتتتيادت أجتتتتتااة خاصتتتتتة
بتتتتدود مرتتتتتب لمرافمتتتتة اليوجتتتتة
التتتتتتتتى تعمتتتتتتت بوتتتتتتتروة ختتتتتتتيام
مهندستتتتتتتتتتتتتتود تستوتتتتتتتتتتتتتتاريود
بالمملكتتتتتتة العربيتتتتتتة الستتتتتتعودية
لمتتتتتتدة عتتتتتتام أول تعتبتتتتتتارا ً متتتتتتن
 2016/2/1وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى
.2017/1/31
عدد سنوات اإلعاره (ً يوجد).
الموضوع
النظر فى تقتراح مجلس المسم
بوأد الموافمة على قبول
اإلستمالة الممدمة من سيادتها
للعم ومعيدة بالكلية تعتبارا
من ( 2015/7/13اليوم التالى
إلنتهاء أجااة مرافمة اليوج)
و لك نظرا ألسباب خاصة
بسيادتها وبناء على الطلب
الممدم من سيادتها.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

المرار

وافق
المجلس

2

م .مصط ى محمد أحمد
محمد

المعيد

هندسة الحاسب
والنظم

3

م .صافيناا فاروق محمد
يوسف

معيدة

الرياضيات
وال ييياء
الهندسية
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النظر فى تقتراح مجلس المسم
بوأد الموافمة على قبول
اإلستمالة الممدمة من سيادت
تعتبارا من 2015/12/2
(اليوم التالى إلنتهاء التجنيد)
و لك نظرا لظروف خاصة
بسيادت وبناء على الطلب
الممدم من سيادت .
النظر فى تقتراح مجلس المسم
بوأد الموافمة على تنهاء
خدمة سيادتها لعدم عودتها من
األجااة الخاصة لمرافمة اليوج
فى  2015/5/30ولم تتسلم
العم حتى تاريخ .

وافق
المجلس

وافق
المجلس

خامسا ً  :التجاوا عن الحضور في الموعد المحدد -:
م

اًسم

الوظي ة

1

أ.د .حسن على حسن وردة

أستا
مت رب

2

د .نجالء حسنى محمد

أستا
مساعد

سادسا ً  :ما يستجد من أعمال -:

الموضوع
المسم
النظتتتتتر فتتتتتى تقتتتتتتراح مجلتتتتتس المستتتتتم
بوتتتتتأد الموافمتتتتتة علتتتتتى قبتتتتتول العتتتتتذر
الممتتتتتدم متتتتتن ستتتتتيادت لتجتتتتتاواه متتتتتدة
 24يتتتتتتتتتتتتتتتتتوم تعتبتتتتتتتتتتتتتتتتتارا متتتتتتتتتتتتتتتتتن
 2015/8/15وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى 2015/9/7
بعتتتتتتد اًجتتتتتتااة الستتتتتتنوية الممنوحتتتتتت
لستتتتتتتتتتتتتتتتتيادت تعتبتتتتتتتتتتتتتتتتتارا متتتتتتتتتتتتتتتتتن
الهندسة
الميكانيكية  2015/7/16وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى
 2015/8/14و لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك نظتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ً
لظتتتتتتتتروف عائليتتتتتتتتة متتتتتتتتع الموافمتتتتتتتتة
علتتتتتتتى تحتستتتتتتتاب األجتتتتتتتااة تمتتتتتتتتدادا
لمجتتتتتتتااة الستتتتتتتنوي لستتتتتتتيادت وفمتتتتتتتا ً
للطلتتتتتتتتتتب الممتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتيادت
وموافمة المسم المختص.
النظتتتتتر فتتتتتى تقتتتتتتراح مجلتتتتتس المستتتتتم
بوتتتتتتتتتأد الموافمتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى تجتتتتتتتتتاوا
ستتتتتتتتتتيادتها عتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتدة اًجتتتتتتتتتتااة
اإلعتياديتتتتتتتتت الممنوحتتتتتتتتت لستتتتتتتتتيادتها
تعتبتتتتتتتارا متتتتتتتن  2015/7/20وحتتتتتتتتى
 2015/9/21بستتتتتتتتبعة أيتتتتتتتتام حيتتتتتتتت
أد ستتتتتتتتتتتتيادتها تستتتتتتتتتتتتلمب العمتتتتتتتتتتتت
هندسة الغيل بتتتتتتتتتتتاريخ  2015/9/28وأد أجتتتتتتتتتتااة
عيتتتتتتتتتتتد األضتتتتتتتتتتتحى بتتتتتتتتتتتدأت متتتتتتتتتتتن
والنسيج
 2015/9/23وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى
 2015/9/27والموافمتتتتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتتتتى
احتستتتتتتتاب فتتتتتتتترة التجتتتتتتتاوا امتتتتتتتتدادا ً
ًجااتهتتتتتتا اإلعتياديتتتتتت و لتتتتتتك نظتتتتتترا ً
لظتتتتتتتروف الطيتتتتتتتتراد وفمتتتتتتتا ً للطلتتتتتتتتب
الممتتتتتتتتدم متتتتتتتتن ستتتتتتتتيادتها وموافمتتتتتتتتة
المسم المختص.

المرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

 .iوافق المجلس على تقتراح مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم بوأد ترشيح السيدة المهندسة  /آًء محمد عبد
الحميد األبويهى– لوغ وظي ة معيد بالمسم بدً من السيد المهند  /محمود نبي عبد العييي محمد المغربى حي
أد سيادت لم يتمدم بأى أوراق خاصة بالتعيين .
 .iiالنظر فى تقتراح مجلس قسم الهندسة البحري وعمارة الس ن بالكلي بوأد رفض الطلب الممدم من السيد المهند
 /هانى عبد السميع محمد صادق – المدر المساعد بالمسم لمنح أجااة خاصة لرعاية والده لمدة عام من
 2015/12/1نظرا لحاجة المسم لسيادت .
المرار :وافق المجلس على منح سيادت أجااة خاصة لمدة ثالثة شهور لرعاية والده.
 .iiiوافق المجلس على تقتراح مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم بالكلية بوأد د .سحر محمد سعيد غانم – المدر
بالمسم لمنحها اللمب العلمى لوظي ة أستا مساعد بذات المسم و لك بناء على قرار اللجنة اإلستوارية العليا
12
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للتظلمات وموافمة لجنة الصعوبات بالجامعة بوأد منحها اللمب العلمى لوظي ة أستا مساعد ووذلك النظر فى تقتراح
مجلس المسم بأخذ فترة التأخير عن الترقية فى اإلعتبار حي أد سيادتها تمدمب بأوراق الترقى فى 2014/7/27
وأقرت اللجنة العلمية النتيجة فى  2015/3/21بعدم الترقية فى حين أد اللجنة اإلستوارية العليا للتظلمات وافمب
على الترقية فى  2015/10/20وقد أشار خطاب السيد األستا الدوتور  /أمين المجلس األعلى للجامعات محصول
سيادتها على تجمالى تمييم ( )100 / 67.99درجةم  ،ولم يحتوى خطاب سيادت على التمرير .وقد أوصى المجلس
بأد يتم منحها اللمب العلمى (أستا مساعد) تعتبارا ً من الوهر التالى لتاريخ قرار اللجنة العلمية الدائمة للترقيات.
 .ivوافق المجلس على تقتراح مجلس قسم هندسة اإلنتاج بمطالبة السيد المهند  /معتي محمد عبد الوهاب شعباد –
المدر المساعد بالمسم وضامن بالن مات طبما ً للمواعد واللوائح المعلن يها نظرا ً إلنتهاء خدمت بمبول اإلستمالة
الممدمة من سيادت بأمر الجامعة رقم  4566فى .2015/5/5

13
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الو ود التعليمية
م
1

2

3

المرار

توصية لجنة ش ود
الموضوع
طالب
توصية اللجنة
خطاب قسم الهندسة المعمارية بوأد فكرة المدرسة الصي ية
وافق المجلس مع
خالل اًجااة الصي ية و لك لمدة اسبوعين فى مجال (الواقع بإحاطة المجلس
تحتساب ال ترة من
علما ً والموافمة
اًفتراضى فى مجاًت الح اظ على التراث العمرانى) تحب
فترات التدريب الصي ى
تشراف ا.د .محمد عاصم محمد حن ى  ،د .اياد محمد طارق
للطالب المواروين
الصياد .
توصية اللجنة
خطاب المجلس اًعلى للجامعات بوأد اع اء الطالب
المصريود الناجحود فى اتمام الدراسة الثانوية العامة او ما بإحاطة المجلس
علما ً
يعادلها من الوهادات العربية واًجنبية ودبلومات المدار
ال نية (نظام ثالث سنوات  ،نظام خمس سنوات) الحاصلين
على المراوي من اًول حتى الثال فى احدى البطوًت المحلية
أحيل المجلس علما ً على
التابعة لالتحاد الرياضى (بطوًت الجمهورية فمل) يحصلود
أد يكود اإلع اء الوارد
على الحوافي اًتية :
بخطاب المجلس األعلى
*اًع اء من  %50من الرسوم والمصروفات الدراسية
للجامعات حد أدنى
الممررة بالجامعات والمعاهد فى البرامج الدراسية العادية .
لإلع اء (فى حالة وجود
*اًع اء من  %25من الرسوم والمصروفات الدراسية
قواعد أخرى بالكلية
بالبرامج الجديدة بكليات الجامعات الحكومية.
تعطى تع اءات أوثر
*اًولوية فى برامج التبادل الطالبى مع الجامعات والدول
تطبق وما هى)
اًخرى.
على اد يستمر حصول الطالب على هذه الحوافي التالية فى
حالة استمرار ت وق الرياضى بالحصول على احد المراوي
الثالث اًولى فى البطوًت المحلية التابعة لالتحاد الرياضى
(على مستوى الجمهورية فمل).
توصية اللجنة
اًجتماع الذى تم يوم  2015/12/24مع الطالب الوافدين
أحيل المجلس علما ً مع
بإحاطة المجلس
بحضور اًستا الدوتور  /محمد جابر ابو على ووي الكلية
موافمة المجلس على
علما ً
لو ود التعليم والطالب  ،اًستا الدوتور  /هيثم ممدوح
تنواء مكتب للطلبة
الوافدين تحب تشراف
عوض المائم بعم رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا
األستا الدوتور  /هيثم
(منسق ش ود الوافدين بالكلية) بمرار مجلس الكلية
ممدوح عوض
فى. 2015/10/12

تابع :الو ود التعليمية
م
4

المرار

توصية لجنة ش ود
الموضوع
طالب
الطلب الممدم من الطلبة المميدة حريتهم ولم يتمكنوا من أوصب اللجنة بتن يذ
وافق المجلس على
ما جاء بمرار
حضور اإلمتحاد ألسباب خارجة عن ترادتهم  ،و لك لعم
توصية اللجنة مع تطبيق
المجلس األعلى
تمتحاد لهم فى وقب أخر.
المرارات السابمة
للجامعات بتاريخ
لمجلس الكلية ومجلس
2014/12/28
الجامعة بهذا الخصوص
بوأد تحتساب
14
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5

6

غيابهم بعذر قهرى
ممبول
الطلب الممدم من المهند  /شريف محمد عبد الرسول محمد أوصب اللجنة بمبول
الطلب
– الحاص على بكالوريو الهندسة الكيميائية من المعهد
البترولى بأبو ظبى  ،لمعادلة الدرجة العلمية من قب المجلس
األعلى للجامعات بدرجة البكالوريو فى الهندسة الكيميائية
والتى تمنحها الجامعات المصرية بورط دراسة بعض المواد
بمسم الهندسة الكيميائية.
أوصب اللجنة
تعتبار ال ترة من  2016/1/29حتى  ، 2016/2/24وال ترة
بإعتبار الرحلة
من  2016/2/6حتى  2016/2/12ضمن فترات التدريب
الخاصة بطالب برنامج هندسة العمارة والتوييد خالل ايارتهم العلمية ضمن فترات
التدريب
فى رحلة علمية لك من  Politecnico di Milanoبإيطاليا
 ،وجامعة برشلونة بأسبانيا تحب تشراف د .تبراهيم معروف
تبراهيم

15
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وافق المجلس على
توصية اللجنة

وافق المجلس على
توصية اللجنة

أوًً :المؤتمرات العلمية -:
تمرير حضور مؤتمر -:
م
1

2

3

العالقات الثمافية

البياد
الوظي ة/المسم
اًسم
النظر فى اقتراح مجلس المسم ولجنة الكلية
أستا بمسم
د .هوتتتتام عبتتتتد الختتتتالق عبتتتتد
الهندسة اًنوائية للعالقات الثمافية بالموافمة على التمرير
الخالق السيد
الممدم من سيادت عن حضور المؤتمر
الدولى الثال فى التطورات فى الهندسة
المدنية واًنوائية والبي ية الذى عمد خالل
حتى
2015/10/10
من
ال ترة
 2015/10/11بمدينة ايورخ بسويسرا وقد
تم الماء محاضرة عن المؤتمر بالمسم .
النظر فى اقتراح مجلس المسم ولجنة الكلية
أستا مساعد
د .تغريتتتد محمتتتد محمتتتد احمتتتد
للعالقات الثمافية بالموافمة على التمرير
بمسم الهندسة
اوي
الممدم من سيادتها عن حضور المؤتمر
الكيميائية
الدولى فى علم البي ة والتنمية المستديمة
 2015الذى عمد خالل ال ترة من
 2015/10/25حتى  2015/10/26بمدينة
بانجكوك بتايالند وقد تم الماء محاضرة عن
المؤتمر بالمسم .
النظر فى اقتراح مجلس المسم ولجنة الكلية
أستا مساعد
د .هوتتتتام عبتتتتد ال تتتتتاح ستتتتعد
بمسم الرياضيات للعالقات الثمافية بالموافمة على التمرير
المرنواوى
الممدم من سيادت عن حضور المؤتمر
وال ييياء
الدولى السابع عور فى الهندسة الميكانيكية
الهندسية
والطيراد والتصنيع الذى عمد خالل ال ترة
من  2015/10/8حتى  2015/10/9بمدينة
شيكاغو بالوًيات المتحدة األمريكية وقد تم
الماء محاضرة عن المؤتمر بالمسم .

المرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثانياً :اإلجااات الدراسية -:
أ – تغيير ممر اإلي اد مع مد اإلجااة الدراسية -:
م
1

اًسم
م .أحمد مصط ى عيت

البياد
الوظي ة/المسم
المدر المساعد النظر فى اقتراح مجلس المسم ولجنة الكليتة
للعالقات الثمافية بالموافمتة علتى تغييتر ممتر
بمسم الهندسة
الكهربية وعضو اًي تتتاد متتتن جامعتتتة الينتتتوى بوتتتيكاغو التتتى
اًجااة الدراسية جامعة جنتوب والي ورنيتا بستبب تغييتر نمطتة
البحتتت وتوقتتتف التمويتتت متتتع متتتد اًجتتتااة
بجامعة
الينوى بالوًيات الدراسية لسيادت لمدة عام ثانى اعتبتارا ً متن
المتحدة اًمريكية  2015/12/22حتتتتى  2016/12/21بمرتتتتب
يصرف بالداخ .
(سافر ستيادت فتى  2014/12/22للحصتول
على درجة الدوتوراه من أمريكا).
16
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المرار

وافق
المجلس

ب – تغيير الغرض من اإلي اد مع مد اإلجااة الدراسية -:
م
1

البياد
الوظي ة/المسم
اًسم
النظر فى اقتراح مجلس المسم ولجنة الكليتة
المعيد بمسم
م .محمتتتد صتتتالح عبتتتد العلتتتيم
الهندسة اًنوائية للعالقتتتتات الثمافيتتتتة بالموافمتتتتة علتتتتى تغييتتتتر
مصط ى جلو
وعضو اًجااة غرض اًي اد متن الحصتول علتى الماجستتير
الدراسية بجامعة الى الحصول على درجتة التدوتوراه حيت اتتم
اًباما بالوًيات ستتيادت دراستتة الماجستتتير متتع متتد اًجتتااة
المتحدة اًمريكية الدراسية لسيادت لمدة عام رابع اعتبتارا ً متن
 2015/7/24حتتتتتتتى  2016/7/23بمرتتتتتتتب
يصرف بالداخ .
(ستتافر ستتيادت فتتى  2012/7/24للحصتتول
علتتى درجتتة الماجستتتير متتن امريكتا -اختتر متتد
حص علي العام الثال حتى .)2015/7/23
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المرار

وافق
المجلس

جـ  -منح عام للتدريب -:
م
1

اًسم
م .متتتدحب أحمتتتد نعمتتتة
ر

الوظي ة/المسم
المدر المساعد
بمسم الهندسة
الميكانيكية وعضو
اًجااة الدراسية
بجامعة الملك فهد
للبترول والمعادد
بالمملكة العربية
السعودية

2

م .أحمتتتتتد محمتتتتتد عبتتتتتد
العظيم

المدر المساعد
بمسم الهندسة
الميكانيكية وعضو
اًجااة الدراسية
بجامعة فرجينيا
وومنويل بالوًيات
المتحدة اًمريكية

ثالثاً :ما يستجد من أعمال -:
– تحتساب فترة تجاوا بعد حضور مؤتمر علمى -:
م
1

المرار

البياد
النظتتتر فتتتى اقتتتتراح مجلتتتس المستتتم ولجنتتتة الكليتتتة
للعالقات الثمافية بالموافمة علتى متنح ستيادت فتترة
للتدريب لمدة ست اشتهر اعتبتارا ً متن 2016/3/20
حتتتى ( 2016/9/19تتتاريخ استتتكمال ستتتة ستتنوات
وافق
بالخارج) بدود مرتب.
المجلس
(ستتتافر ستتتيادت فتتتى  2010/9/20للحصتتتول علتتتى
درجة الدوتوراة من السعودية  -نتاق الدرجتة فتى
 2013/3/19اختتتر متتتد حصتتت عليتتت العتتتام الثالتتت
للتدريب حتى  2016/3/19بدود مرتب).
النظتتتر فتتتى اقتتتتراح مجلتتتس المستتتم ولجنتتتة الكليتتتة
للعالقات الثمافيتة بالموافمتة علتى متنح ستيادت عتام
للتتتتدريب اعتبتتتارا ً متتتن ( 2015/7/22اليتتتوم التتتتالى
لمناقوة رسالة الدوتوراه) حتى  2016/7/21بدود
وافق
مرتب .
المجلس
(ستتتافر ستتتيادت فتتتى  2011/8/29للحصتتتول علتتتى
درجة الدوتوراة من امريكتا  -اختر متد حصت عليت
العتتتتتام الرابتتتتتع اعتبتتتتتارا متتتتتن  2014/8/29حتتتتتتى
 2015/8/28بمرتب).

المرار

البياد
الوظي ة/المسم
اًسم
النظر فى اقتراح مجلس المسم بالموافمة على احتستاب فتترة
اًستا
د .ريتتتتتتم محمتتتتتتد عبتتتتتتد
ً
المساعد بمسم التجتتتتتتاوا لستتتتتتيادتها اعتبتتتتتتارا متتتتتتن  2015/11/2وحتتتتتتتى
المغي
هندسة اًنتاج  2015/11/3امتداد ًجااة حضورها المؤتمر السنوى الرابع
لجمعية الهندسة والتنظم الصتناعية بمدينتة فلوريتدا بالوًيتات وافق
المتحدة اًمريكية و لك نظرا ً لظروف الطيراد
المجلس
(علما ً بأد سيادتها حصلب على اجااة خاصة لمدة ( )14يتوم
اعتبتتتتتارا ً متتتتتن  2015/10/19حتتتتتتى  - 2015/11/1عتتتتتادت
واستلمب العم فى .)2015/11/4

أوالً :قسم الهندسة اإلنشائية -:

منح
الدرجات

الدراسات العليا

الموضوع
اسم الطالب :محمد على عبد الحكم على عبده
موضوع :تطوير نظام بإستخدام تكام نما ج معلومات
المبانى لتمييم اإلنوائية الخاصة بعمليات الودات
المنيلمة.
Building information modeling integrated
framework for assessment of slipform
operations.
تحب تشراف :أ.د .هوام عبد الخالق عبد الخالق  ،أ.د.
ش يق شوقى خورى  ،د .ريمود فايق عييي.
18
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الدرجة

تاريخ الميد

المرار

دوتوراه

ربيع 2012

وافق
المجلس

اسم الطالب :أحمد جمال عبد الناصر محمد موافى سعد
موضوع :تموية الوصالت اًنبوبية ات شك K
المعرضة لعيوم اإلنحناء الناتجة عن أحمال التعب فى
ماجستير
المنصات البحرية.
العلوم
Strengthening of tubular K-joints
الهندسية
subjected to in – plane bending in
offshore platforms against fatigue loads.
تحب تشراف :أ.د .محمد تبراهيم النجار  ،د .أحمد شام
فهمى  ،د .أحمد رأفب أبو طبيخ.
اسم الطالب :شاهيناا على محمود محمد
موضوع :تسليح الجسور المدعم على الخواايق.
Piled embankments with geosynthetic
reinforcement.
تحب تشراف :أ.د .فتحى محمد عبد رب .
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
 -1أ.د .فتحى محمد عبد رب
توكي لجنة
رئيسا
اإلمتحاد
أستا مت رب بالكلية
 -2أ.د .حسام فهمى غانم
الوام
عضوا ً
 -3أ.د .طارق تبراهيم عبيدو أستا بالكلية
عضوا ً
 -4أ.د .ش يق شوقى خورى أستا بالكلية
عضوا ً
 -5أ.د .حمدى محمد أبو ال تح أستا مساعد بالكلية
عضوا
تابع  :قسم الهندسة اإلنشائية -:
اسم الطالب :شعباد صبحى محمد سليماد
موضوع :سلوك اًنهيار المتتالى التصاعدى فى اًطارات
الصلب المماومة للعيوم.
Progressive collapse behavior of moment
resisting steel frames.
تحب تشراف :أ.د .حسام فهمى غانم.
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
توكي لجنة  -1أ.د .حسام فهمى غانم
اإلمتحاد رئيسا ً
أستا بالكلية
 -2أ.د .طارق تبراهيم عبيدو
الوام
عضوا ً
أستا بالكلية
 -3أ.د .ش يق شوقى خورى
عضوا ً
أستا مساعد بالكلية
 -4أ.د .حسن أبو سعده
عضوا ً
أستا مساعد بالكلية
 -5أ.د .حمدى محمد أبو ال تح
عضوا ً
19
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ربيع 2012

وافق
المجلس

ربيع 2013

وافق
المجلس

ربيع 2014

وافق
المجلس

مد فترة
التسجي

تطبيقا َ للماده
 23من الالئحه
الداخلية للكلية
و المفعله بقرار
وزارى
رقم  3000فى
2006/11/27

اسم الطالب :عبد اللطيف السيد عبد اللطيف أبوسن
تحب تشراف :أ.د .أشرف رجب على محمد  ،د .منى عبد العييي
السلماوى
لمدة عام ساد تعتبارا َ من خريف  2015وحتى خريف .2016

دوتوراه

خريف
2010

اسم الطالب :رشا عبد الرؤوف نور الدين صالح
موضوع :مماومة الحريق للكمرات الخرساني المسلح
المعرض لموى قص.
ماجستير
تعدي لجنة تحب تشراف. :د .سعيد محمد عبد المادر  ،د .حاام فاروق
العلوم
البكرى.
تشراف
الهندسية
و لك بإضافة تسم د .صالح الدين فاروق ال تيانى المدر
بالكلية تلى لجنة اإلشراف و لك لحاجة البح الى تخصص
سيادت .

خريف
2011

تابع  :قسم الهندسة اإلنشائية -:
اسم الطالب :عماد عبد ر الجالل
موضوع :دراسة سلوك الكمرات من الخرسانة المسلحة
عند الحد بين الكمرات العادية والكمرات العميمة.
تعدي لجنة تحب تشراف :أ.د .سعيد محمد عبد المادر  ،د .عالء
الدين السيد حلب .
تشراف
و لك بإضافة تسم د .حاام فاروق البكرى المدر بالكلية
الى لجنة اًشراف و لك لحاجة البح الى تخصص
سيادت .
تلغاء
التسجي
اسم الطالب :أمجد جرجس راق ر جرجس
بناء على
طلب

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 2011

وافق
المجلس

دبلوم

خريف 2012

وافق
المجلس

ثانياً :قسم هندسة اإلنتاج -:

منح
الدرجات

الموضوع
اسم الطالب :محمد روابى خوجلى أحمد
موضوع :ممارنة بين لحام اًلومنيوم المستخدم فى
المنوآت البحرية بطريمتى قو التنجستود والمو
المعدنى المحمى بغاا خام .
Comparison between GTAW and
GMAW as applied in welding of marine
aluminum structures.
تحب تشراف :أ.د .على السيد األشرم.
اسم الطالب :مها صباح محمود السيد صباح
موضوع :وص المواد المتراوب باللصق.
20
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الدرجة

تاريخ الميد

المرار

ماجستير
الهندسة

خريف 2009

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

ربيع 2011

وافق
المجلس

Joining composite materials by adhesives.
تحب تشراف :أ.د .على السيد األشرم  ،د .تسالم الجالى.
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تابع  :قسم هندسة اإلنتاج -:
اسم الطالب :داليا محمد أحمد راشد
موضوع :جدولة الماوينات.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :نمو ج صحيح محسن
لح مسألة جدولة الورش اإلنسيابية الهجينة) علما بأد
هذا التحديد ً يمس جوهر البح .
An improved exact model for solving the
hybrid flow shop scheduling problem.
تحب تشراف :أ.د .محمد نوأت عبا فر  ،أ.د.
نرمين عبد العييي حراا.
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
توكي لجنة  -1أ.د .محمد نوأت عبا فر
مورفا ً
الحكم
ورئيسا ً
 -2أ.د .أحمد فاروق عبد المنعم أستا باًواديمية
العربية للعلوم و
التكنولوجيا
عضوا ً
أستا بالكلية
 -3أ.د .عمرو بهجب الطوي
عضوا ً
 -4أ.د .نرمين عبد العييي حراا أستا مساعد بالكلية
مورفا ً و
عضوا ً
تلغاء
التسجي
بناء على
طلب

ماجستير
العلوم
الهندسية
ماجستير
العلوم
الهندسية

اسم الطالب :عبد الرحمن عادل سليماد
اسم الطالب :أيمن محمود حجااى محمد
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ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 2011

وافق
المجلس

خريف 2013

وافق
المجلس

خريف 2012

وافق
المجلس

ثالثاً :قسم الهندسة الكهربية -:

منح
الدرجات

الموضوع
اسم الطالب :شريف حن ى محمود حسنين
موضوع :معالجة اإلشارات الرقمية فى رادارات المراقبة
الحديثة.
Digital signal processing in modern
surveillance radar.
تحب تشراف :أ.د .نور الدين حسن تسماعي  ،د .عالء
الدين السيد حافظ.
اسم الطالب :محمد سعيد محمد عبد الدايم
موضوع :تصميم نظام خاليا شمسية متكام للمبانى
السكنية.
Design of integrated photovoltaic system
for residential buildings.
تحب تشراف :أ .د .عمر عبد العييي عبد الرحمن
السباخى  ،د .طارق اوريا ع ي ى.
اسم الطالب :وريم محمد أشرف محمد أبورا
موضوع :دراسة و تمييم األداء الخارجى لتوربينة رياح
من الحجم الصغير.
Performance and evaluation of outdoor
micro scale wind turbine.
تحب تشراف :أ.د .أحمد عبد ر حسام الدين شاهين  ،د.
وريم حسن محمد يوسف.
اسم الطالب :محمد أحمد عبد الرااق محمود
موضوع :تكام ممومات الجهد العكسية ثالثية األطوار
بدود نظام تتصال مع شبكة حادة.
Non- communication based integration of
three phase voltage source inverters with
stiff grid.
تحب تشراف :أ.د .تبراهيم فؤاد العرباوى  ،أ.د .محمد
اوريا مصط ى.

تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
اسم الطالب :محمد السيد محمد محمود حرب
موضوع :تصنيع المكث ات ال ائمة لتخيين الطاقة.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :تصنيع و توصيف
المكث ات ال ائمة لتخيين الطاقة) علما بأد هذا التحديد ً
توكي لجنة يمس جوهر البح .
Fabrication and characterization of
الحكم
supercapacitors for energy storage.
تحب تشراف :أ.د .مظهر بسيونى طاي  ،أ.د .معتي باهلل
محمد سليماد.
* المهند المذوور ل ثالث أبحاث منووره فى :
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الدرجة

تاريخ الميد

المرار

دوتوراه

خريف 2009

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

ربيع 2012

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 2012

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف 2012

دوتوراه

خريف 2013

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

1-Journal of Electronic materials. 30 Oct
2015
2-International journal of advanced
research in electrical, electronics and
)instrumentation engineering.(IJAREEIE
Vol.4 Issue 10,20 October2015.
3- Journal of Taibah university for
science (J. Taibah Univ. Sci.), 9 July 2015
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
 -1أ.د .مظهربسيونى طاي
مورفا ً
ورئيسا ً
 -2أ.د .ثروت محمود أحمد الوربينى أستا مت رب بكلية
العلوم جامعة الماهرة
عضوا ً
 -3أ.د .معتي باهلل محمد سليماد رئيس قسم علوم
المواد معهد الدراسات
العليا
مورفا ً
وعضوا ً
 -4أ.د .المغربى محمد المغربى ووي الدراسات العليا
بكلية العلوم جامعة
دمنهور
عضوا ً
تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
اسم الطالب :رامى محمد عامر غانم عامر
موضوع :تحسين أداء الوبكات الراديوية اإلدراوية.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :نما ج لتعاود شبكات
الراديو اإلدراوى) علما بأد هذا التحديد ً يمس جوهر
البح .
Approaches for cooperative cognitive
radio networks.
توكي لجنة
تحب تشراف :أ.د .محمد عمرو على محمود مختار  ،أ.د.
الحكم
عمرو أحمد حسن متولى الوريف  ،د .ص اء عبد العييي
تبراهيم.
* المهند المذوور ل بح منوور فى :
International conference on computing,
'networking and communications (ICNC
16) – Feb. 15 – 18, 2016 in Kauai, Hawaii,
USA.
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ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 2013

وافق
المجلس

على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .هوام محمد عبد الغ ار البدوى رئيس قسم
الوبكات المعهد المومى
لإلتصاًت
 -2أ.د .محمد عمرو مختار
وعضوا ً
 -3أ.د .مسعود بوير الغنيمى

رئيسا ً
أستا مساعد بالكلية
مورفا ً
أستا مساعد بالكلية
عضوا ً
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تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
اسم الطالب :مينا ص وت شهدى حكيم جر
موضوع :تحلي و تصميم الحساسات الميكروالكتروميكانيكية.
Analysis and design of micro-elctromechanical
sensors.
تحب تشراف :أ.د .حسن محمد عبد العال الكمووشى  ،د.
توفيق أنطواد نمور توفيق.
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .حسن محمد الكمووشى أستا مت رب بالكلية مورفا ً
ورئيسا ً
 -2أ.د .نور الدين حسن تسماعي أستا بالكلية
عضوا ً
 -3أ.د .دروي عبد العييي محمد أستا باًواديمية العربية
للنم البحرى
عضوا ً
اسم الطالب :باسم صبرى أحمد عبد المجيد
موضوع :توخيص أمراض الصدر فى األط ال بإستخدام تمنيات
تصنيف األصوات.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :تمييم الضوضاء التن سية
توكي لجنة
الموخصن فى الرضع و األط ال بإستخدام اإللت اف الوقتى
الحكم
الديناميكى) علما بأد هذا التحديد ً يمس جوهر البح .
Validating diagnosed respiratory noises in
infants and children using dynamic time
warping.
تحب تشراف :أ.د .محمد سعيد أبو جب  ،أ.د .محمد راق محمد
راق.
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية مورفا ً
 -1أ.د .محمد سعيد أبو جب
ورئيسا ً
أستا مت رب بكلية الهندسة
 -2أ.د .السيد مصط ى سعد
جامعة حلواد
عضوا ً
 -3أ.د .نادر عبد المنعم فصيح أستا بكلية الطب جامعة
اًسكندرية
عضوا ً
 -4أ.د .محمد راق محمد راق أستا مساعد مت رب بالكلية
مورفا ً و
عضوا ً
تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
اسم الطالب :تيهاب أحمد تبراهيم حسين على
موضوع :نظم اإلتصاًت الالسلكية.
تعدي لجنة
تحب تشراف :أ.د .سعيد محمد النوبى محمد  ،أ.د .محمد
تشراف
راق محمد راق  ،أ.د .تيهاب فاروق بدراد.
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2010

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2010

وافق
المجلس

دوتوراه

خريف
2011

وافق
المجلس

و لك بإضافة ا.د .أحمد رمضاد األستا بالمسم بدًً من أ.د.
سعيد محمد النوبى محمد من لجنة اإلشراف و لك بسبب
تنهاء خدمة سيادت بالكلية ووجوده خارج البالد.
اسم الطالب :هبة جابر محمد حسنين
موضوع :البصريات واًتصاًت.
تحب تشراف :أ.د .أحمد خيرى أبو السعود (رحم ر) ،
أ.د .محمد عصام خضر.
و لك بإضافة تسم أ.د .حسن محمد الكمووشى األستا
المت رب بالكلية الى لجنة اإلشراف و لك بسبب وفاة أ.د.
أحمد خيرى أبو السعود (رحم ر).
اسم الطالب :أحمد تبراهيم مجدى وام
موضوع :العواوس متعددة المستويات ًنظمة التيار
المستمر ى الجهد ال ائق.
تحب تشراف :أ.د .أحمد عبد ر حسام الدين شاهين  ،أ.د.
محمد محمد اوريا مصط ى.
و لك بإضافة تسم أ.د .راجى على رفعب األستا المساعد
بالكلية الى لجنة اإلشراف و لك لس ر د .محمد محمد
اوريا وأيضا لحاج البح الى تخصص سيادت .
اسم الطالب :محمد جمال عاطف عبا
مد فترة التسجي
تطبيقا َ للماده  23من
تحب تشراف :أ.د .محمد تسماعي البنا  ،د .محمد مرسى
الالئحه الداخلية للكلية
وزارى و نعيم فرج.
المفعله بقرار
لمدة عام خامس تعتبارا َ من خريف  2015وحتى خريف
رقم  3000فى
2006/11/27
.2016
تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
اسم الطالب :تيهاب محمد عطي تبراهيم
تحب تشراف :أ.د .محمد اوريا مصط ى عبد الهادى  ،أ.د.
عمرو محمد عثماد اليواوى.
مد فترة التسجي
لمدة عام خامس تعتبارا َ من خريف  2015وحتى خريف
تطبيقا َ للماده  23من
.2016
الالئحه الداخلية للكلية
و المفعله بقرار
وزارى
رقم  3000فى
2006/11/27

تلغاء التسجي
بناء على تمارير
السادة المورفين

دوتوراه

خريف
2012

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2011

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2011

وافق
المجلس

اسم الطالب :أحمد عبد الحميد عبد ال تاح
تحب تشراف :أ أ.د .أحمد رمضاد عبد العييي  ،د .محمد
صدقى الحبروك.
لمدة عام خامس تعتبارا َ من ربيع  2015وحتى ربيع
.2016

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 2011

اسم الطالب :أحمد محمد تسماعي مصط ى

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 2008

وافق
المجلس

اسم الطالب :جاب ر خلف محمد أحمد

دوتوراه

خريف
2007

وافق
المجلس
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وافق
المجلس

رابعاً :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
الموضوع
اسم الطالب :محمد الصابر حسن عبد الحليم الرميدى
موضوع :تطبيمات فى فييياء البالاما.
* رأت اللجن تعدي عنواد البح ليصبح  :معالجة
المواد النسيجية بإستخدام البالاما عند الضغل الجوى.
Atmospheric plasma treatment of textile
materials.
تحب تشراف :أ.د .هناء حسن أبو جب  ،أ.د .ع اف
خميس تبراهيم العوفى  ،د .أحمد عماد الدين فتح ر.
منح
اسم الطالب :أحمد أمين السيد عبد الحميد
الدرجات موضوع :تطبيمات الهندسة النووية.
* رأت اللجن تعدي عنواد البح ليصبح  :معالجة
التدريع الذاتى بإستخدام برنامج دراجود لييادة دقة
البرامج الحسابية.
Self-Shielding treatment using dragon
code to increase the precision of
deterministic codes.
تحب تشراف :أ.د .محمد السيد سليماد ناجى  ،أ.د .هناء
حسن أبو جب .
اسم الطالب :محمد أحمد خلي دروي
موضوع :تطبيمات الهندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحب تشراف :أ.د .محمد نجيب حسن على (رحم ر) ،
أ.د .علياء عادل بدوى  ،د .أحمد عماد الدين فتح ر.
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
توكي لجنة  -1أ.د .محمد السيد ناجى
رئيسا ً
الحكم
أستا بالكلية
 -2أ.د .علياء عادل بدوى
مورفا ًوعضوا ً
 -3أ.د .محمد ومال عبد ر شعب أستا بهي ة الطاقة
الذرية

الدرجة

تاريخ الميد

المرار

ماجستير العلوم
الهندسية

خريف
2010

وافق
المجلس

ماجستير العلوم
الهندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

ماجستير العلوم
الهندسية

ربيع 2013

وافق
المجلس

عضوا ً
تابع :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالبOryema, Bosco :
موضوع :تمدير دالة اًستجاب لكاشف نيوترونات فى
قلب الم اع بإستخدام برنامج .MCNP
توكي لجنة
Response function estimation for in – core
الحكم
neutron detector using MCNP.
تحب تشراف :أ.د .محمد السيد ناجى  ،أ.د .سعيد عبد
المجيد عجمى  ،أ.د .محمود السيد الجوهرى.
28
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ماجستير العلوم
الهندسية

ربيع 2014

وافق
المجلس

على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
 -1أ.د .محمد السيد ناجى
مورفا ًورئيسا ً
 -2أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى أستا مت رب بالكلية
مورفا ً
وعضوا ً
أستا بالكلية
 -3أ.د .علياء عادل بدوى
عضوا ً
 -4أ.د .نادر محمود عبد الحليم أستا مساعد بهي ة
الطاقة الذرية  -الماهرة
عضوا ً
اسم الطالبTania Monica Wangoi Kitao :
موضوع :النواط اإلشعاعى و الجيولوجى فى منطمة
اورتم الواقع غرب مماطعة بوووت بجمهورية وينيا.
Radioactivity and geology of ortum area,
west pokot county, republic of Kenya.
تحب تشراف :أ.د .هناء حسن حمدى أبو جب  ،أ.د.
أحمد عماد الدين فتح ر  ،أ.د .محمود هانى شلبى.
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .محسن عبده أبو مندور أستا مت رب بالكلية
رئيسا ً
أستا مساعد بالكلية
 -2أ.د .هناء حسن أبو جب
مورفا ً
وعضوا ً
 -3أ.د .هانى أحمد عبد المجيد عامر أستا مساعد بهي ة
الطاقة الذرية -الماهرة
عضوا ً
تابع :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :صالح بن عمار عبدًوى
موضوع :منهاجية لمماد و التحكم فى محطة طاقة
نووية.
A methodology for safety and control of
nuclear power plant.
تحب تشراف :أ.د .علياء عادل بدوى  ،أ.د .هناء حسن
توكي لجنة
حمدى أبو جب  ،أ.د .محمد ومال عبد ر شع .
الحكم
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .محمد السيد ناجى أستا مت رب بالكلية
رئيسا ً
أستا بالكلية مورفا ً
 -2أ.د .علياء عادل بدوى
وعضوا ً
أستا مساعد بالكلية
 -3أ.د .هناء حسن أبو جب
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ماجستير العلوم
الهندسية

ماجستير العلوم
الهندسية

ربيع 2014

ربيع 2014

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وعضوا ً
 -4د .طارق فاروق نجال

مورفا ً

مدير عام بهي ة الطاقة
الذرية  -الماهرة
عضوا ً
اسم الطالبRotich, Benson Ariteluk :
موضوع :تحلي العناصر اًساسية و السام فى النباتات
الطبية فى غرب مماطعة بوووت بكينيا.
Essential and toxic elements analysis in
medical plants in west pokot county.
تحب تشراف :أ.د .محسن عبده أبو مندور  ،أ.د .محمد
حسن محمد حسن  ،أ.د .نادر محمود عبد الحليم.
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب
أ.د .محسن عبده أبو مندور
بالكلية
مورفا ً ورئيسا ً
أستا بالكلية
 -2أ.د .علياء عادل بدوى
عضوا ً
أستا مساعد
 -3أ.د .محمد حسن محمد حسن
بالكلية
مورفا ً
وعضوا ً
 -4أ.د .مصط ى عييي عبد الوهاب أستا بهي ة الطاقة
الذرية -الماهرة
عضوا ً
تابع :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :أحمد محمد أحمد حسانين
تحب تشراف :أ.د .محمد نجيب حسن على (رحم ر ) ،
أ.د .محسن عبده أبو مندور  ،أ.د .محمد حسن محمد
مد فترة
حسن  ،أ.د .نادر محمود عبد الحليم.
التسجي
تطبيقا َ للماده لمدة عام ساد تعتبارا َ من ربيع  2015وحتى ربيع
 23من الالئحه .2016
الداخلية للكلية
بقرار اسم الطالب :مى على رضواد حماي
و المفعله
تحب تشراف :أ.د .محمد نجيب حسن على (رحم ر ) ،
وزارى
رقم  3000فى أ.د .محمد حسن محمد حسن  ،د .أحمد عماد الدين فتح
 2006/11/27ر  ،د .عيت عبد ال تاح تبراهيم عيسوى.
لمدة عام خامس تعتبارا َ من خريف  2015و حتى خريف
.2016
تلغاء
اسم الطالب :سارة سعيد محمد عبد اللطيف
التسجي
بناء على
اسم الطالب :فرجانى محمود محمد بدرى
تمارير
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ماجستير العلوم
الهندسية

ربيع 2014

وافق
المجلس

دوتوراه

ربيع 2010

وافق
المجلس

ماجستير العلوم
الهندسية

خريف
2011

وافق
المجلس

دوتوراه

ربيع 2013

دوتوراه

خريف
2011

وافق
المجلس
وافق
المجلس

السادة
المورفين
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خامساً :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
الموضوع
اسم الطالب :شيماء السيد ط حسن
موضوع :هندسة الوواطئ.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :التحلي الهيدروليكى للتيارات
البحرية و الدوامات) علما بأد هذا التحديد ً يمس جوهر
البح .
The hydraulic analysis of the circulations and
rip currents.
تحب تشراف :أ.د .عبد ر السيد حسن  ،د .محمد محمد عبد
المعطى.
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .عبد الرااق أحمد ايداد أستا مت رب بكلية الهندسة
جامعة المنصورة
رئيسا ً
أستا مت رب بالكلية
 -2أ.د .راوية منير قنصوة
عضوا ً
أستا مساعد بالكلية
 -3أ.د .عبد ر السيد حسن
توكي
مورفا ً
لجنة
وعضوا ً
الحكم
اسم الطالب :شيماء السيد سليم حسن
موضوع :هيدروليكا نظم الرى.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :نظرة مستمبلية للمصادر
المائية فى مصر) علما ً بأد هذا التحديد ً يمس جوهر البح .
A future look to the water resources in Egypt.
تحب تشراف :أ.د .عبد ر السيد حسن  ،د .محمد محمد عبد
المعطى.
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
 -1أ.د .نيي أسعد يوناد
رئيسا ً
أستا بكلية الهندسة جامعة
 -2أ.د .أسام خيرى
اليقاايق
عضوا ً
 -3أ.د .عبد ر السيد حسن أستا مساعد بالكلية
مورفا ًوعضوا ً
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الدرجة

تاريخ الميد

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف 2011

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 2010

المرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
اسم الطالب :أمجد تبراهيم منصور عبد الممصود
موضوع :التدفق أس البوابات المطرية.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :السرياد أس البوابات
المطرية ات األعتاب) علما بأد هذا التحديد ً يمس جوهر
البح .
Flow through radial gates with sills.
تحب تشراف :أ.د .فاروق عبد ر ال تيانى  ،أ.د .محمد أحمد
أبو رحيم  ،أ.د .محمد عبد الرااق محمد راق.
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
 -1أ.د .محمد عبد الرحمن الجناينى
توكي
لجنة
رئيسا ً
الحكم
أستا مت رب بالكلية
 -2أ.د .فاروق عبد ر ال تيانى
مورفا ً
وعضوا ً
أستا مت رب بالكلية
 -3أ.د .محمد أحمد أبو رحيم
مورفا ً
وعضوا ً
أستا بكلية الهندسة
 -4أ.د .يحيى ومال عبد المنعم
جامعة عين شمس
عضوا ً
اسم الطالب :مها معوض مصط ى محمد
موضوع :هندسة الوواطئ.
تحب تشراف :أ.د .راوية منير قنصوه  ،د .محمد محمد عبد
المعطى.
تعدي
و لك بإضافة تسم أ.د .مصط ى عبا العنانى األستا بكلية
لجنة
تشراف الهندسة جامعة و ر الويخ تلى لجنة اإلشراف و لك تستجابة
لمرار مجلس جامعة و ر الويخ الذى يوترط وجود أحد أعضاء
هي ة التدريس من الكلية فى لجنة اًشراف حي اد الطالب
تعم بوظي ة مدر مساعد فى جامعة و ر الويخ.
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف 2010

وافق
المجلس

دوتوراه

ربيع 2014

وافق
المجلس

تابع :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
اسم الطالب :مروه مصط ى عبد ر والى
موضوع :تعادة تستخدام المياه اليراعية من أج التنمية
المستدام فى مصر.
تحب تشراف :أ.د .راوية منير قنصوه  ،أ.د .أحمد توفيق
تبراهيم  ،د .عمرو السيد فلي .
و لك برفع اسم أ.د .أحمد توفيق تبراهيم اًستا بالجامعة
اليابانية من لجنة اًشراف ًعتذار سيادت وتضافة تسم أ.د.
تعدي
وليد عبد العظيم البرقى األستا المساعد بالكلية تلى لجنة
لجنة
اًشراف.
تشراف
اسم الطالب :رانيا عيد محرو محمد
موضوع :هندسة الوواطئ.
تحب تشراف :أ.د .راوية منير قنصوه  ،د .محمد محمد عبد
المعطى.
و لك بإضافة تسم أ.د .ياسمين أبو السعود األستا المساعد
بالكلية تلى لجنة اًشراف و لك لحاجة البح الى تخصص
سيادتها.
تلغاء
التسجي
بناء على
اسم الطالب :محمد مسعد ومال الدين قادو
تمارير
السادة
المورفين
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دوتوراه

ربيع 2013

وافق
المجلس

دوتوراه

خريف 2013

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف 2012

وافق
المجلس

سادسا ً :قسم الهندسة المعمارية -:
الدرجة

الموضوع
اسم الطالب :أسماء السيد حسن أحمد
موضوع :دراسة تأثير السياسات التخطيطية على نمل النمو
العمرانى بإستخدام الهندسة الكسورية  :دراسة تطبيمية لمدينة
اإلسكندرية.
 The fractal approach in studying the impact ofدوتوراه
planning policies on urban growth patterns: A
case study of Alexandria city.
تحب تشراف :أ.د .تبتهال يوسف البسطويسى  ،أ.د .هانى محمد
عبد الجواد عياد.
اسم الطالب :أشرف بوير المهدى بن عمر
موضوع :تأثير اًادحام المرورى على الك اءة التخطيطية
لمروي مدينة طرابلس وحالة دراسية.
ماجستير
The impact of traffic congestion on the efficient
العلوم
planning of the city center – City of Tripoli as a
الهندسية
case study.
تحب تشراف :أ.د .محمد عبد العال تبراهيم  ،د .اياد طارق
منح
الصياد.
الدرجات
اسم الطالب :آية سمير فهمى بدوى
موضوع :دراسة تأثير السياسات الحضرية على اإلنمسام
ماجستير
العمرانى فى مدينة الماهرة.
 Investigating the impact of urban policies onالعلوم
 urban division in Cairo, Egypt.الهندسية
تحب تشراف :أ.د .حسن ومال عبد السالم  ،أ.د .هانى محمد
عياد.
اسم الطالب :دينا مجدى محمد فرج
موضوع :البح فى العالقة بين محددات المناطق الحضرية
وأمراض الجهاا التن سى فى مدينة اإلسكندرية.
 Urban health and planning: investigating theماجستير
 relationship between urban determinants andالعلوم
 respiratory diseases – a case study onالهندسية
Alexandria city, Egypt.
تحب تشراف :أ.د .هانى محمد عبد الجواد عياد  ،د .أشرف محمد
على وهداد.
تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :هبة مجدى محمد حسين جاهين
موضوع :تطبيمات الحاسب اآللى فى العمارو الذوية.
Software application in smart architecture.
توكي لجنة
تحب تشراف :أ.د .حسن عبد السالم.
اإلمتحاد
على أد تكود اللجن مكون من - :
الوام
مورفا
أستا بالكلية
 -1أ.د .حسن عبد السالم
ورئيسا ً
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تاريخ الميد

المرار

ربيع 2010

وافق
المجلس

ربيع 2012

وافق
المجلس

خريف
2012

وافق
المجلس

ربيع 2012

وافق
المجلس

ربيع 2013

وافق
المجلس

أستا بالكلية

 -2أ.د .على فؤاد بكر
عضوا ً
أستا بالكلية
 -3أ.د .خالد السيد الحجلة
عضوا ً
اسم الطالب :عبد ر بن حمد بن سليماد العطية
موضوع :العماره الخضراء فى المناطق الصحراء.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :العمارة الخضراء بالمناطق
الصحراوية) علما بأد هذا التحديد ً يمس جوهر البح .
Green architecture in desert areas.
تحب تشراف :أ.د .محمد عبد العال تبراهيم  ،أ.د .على فؤاد بكر.
* المهند المذوور ل بح منوور فى :
World academy of science, engineering and
technology. Dec. 2015
توكي لجنة
على أد تكود اللجن مكون من - :
الحكم
 -1أ.د .محمد عبد العال تبراهيم أستا مت رب بالكلية مورفا ً
ورئيسا ً
مورفا ً
أستا بالكلية
 -2أ.د .على فؤاد بكر
وعضوا ً
أستا باًواديمية العربية
 -3أ.د .مصط ى فهيم جبر
عضوا ً
 -4أ.د .مصط ى مرسى العربى أستا بالكلية
عضوا ً
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دوتوراه

ربيع 2011

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :منى بورى محمود على مراوق
موضوع :تأثير دراسة و تصميم واجهات مبانى المكاتب على
الظروف البي ية الداخلية للمبانى.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :التعدي التحديثى للواجهات
اليجاجية لمبانى المكاتب لتحسين الظروف البي ية الداخلية فى
دول مجلس التعاود الخليجى) علما بأد هذا التحديد ً يمس
جوهر البح .
Retrofitting of highly glazed office building
 facades to improve the internal environmentalماجستير
توكي لجنة
 conditions in GCC countries.العلوم
الحكم
الهندسية
تحب تشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،د .اياد محمد طارق الصياد.
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا بالكلية
 -1أ.د .محمد أنور فكرى
رئيسا ً
أستا بالكلية مورفا ً
 -2أ.د .على فؤاد بكر
وعضوا ً
 -3أ.د .منى حسن حسيب المصرى أستا بمسم العمارة – ولية
ال نود الجميلة
عضوا ً
ماجستير
اسم الطالب :ياسمين محمد فتحى السيد
مد فترة
العلوم
تحب تشراف :أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى  ،د .سامر السيارى.
التسجي
تطبيقا َ
للماده
َ
الهندسية
لمدة عام خامس تعتبارا من ربيع  2016وحتى ربيع .2017
 23من الالئحه
الداخلية للكلية اسم الطالب :نانسى عبد المنعم محمود
ماجستير
و المفعله بقرار تحب تشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة.
العلوم
وزارى
لمدة عام خامس تعتبارا َ من خريف  2015و حتى خريف .2016
رقم  3000فى
الهندسية
2006/11/27
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ربيع 2011

وافق
المجلس

ربيع 2012

وافق
المجلس

خريف
2010

وافق
المجلس

سابعا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الموضوع
اسم الطالب :مى ممدوح محمد ومال محمد شتا
موضوع :تطعيم الكيتوااد بواسطة البلمره و تستخدام فى
معالجة بعض المخل ات المائية.
Graft copolymerization of chitosan and its
application in wastewater treatment.
تحب تشراف :أ.د .أحمد أمين اعطوط  ،د .نهى سعيد يوسف.
اسم الطالب :معتي اوريا أحمد عوض ر
موضوع :تمتياا الييب من مياه الصرف الصناعى بواسطة
المخل ات اليراعية.
Adsorption of oil of from industrial
wastewater by agriculture waste.
تحب تشراف :أ.د .ني ين ومال أمين  ،أ.د .السيد اوريا
األشطوخى  ،د .ياسمين أسامة
اسم الطالب :مروه مصط ى غانم مصط ى السايس
منح
موضوع :تطوير قطب وهربائى جديد بإستخدام المواد الذوية و
الدرجات
تطبيماتها فى معالجة المياه الملوثة.
Development of a new electrode using smart
materials and its application in wastewater
treatment.
تحب تشراف :أ.د .أشرف عبد التواب مبارك  ،أ.د .أحمد حسن
محمد الوا لى.
اسم الطالب :شريف مراد محسن النويهى
موضوع :تحلي الموثوقي لطبمة جديده من الحماية فى مجال
الغاا الطبيعى المسال فى مصنع مصرى.
Reliability study of a new proposed layer of
protection a LNG plant in Egypt accompanied
with HASOP and risk assessment study.
تحب تشراف :أ.د .يحيى محمد صبرى ومال الوا لى  ،أ.د.
حسن أحمد عبد المنعم فرج.
تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
اسم الطالب :عادل السيد حسين محمد
موضوع :تطوير نمو ج رياضى لوحده صناعية ويميائية.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :دراسة فى تنواء و تطوير
نمو ج رياضى إلستخدام فى تصميم و تحسين توغي ممدد و
ضاغل الغاا الطبيعى للوصول الى درجة حراره الندى
توكي لجنة
المطلوبة) علما بأد هذا التحديد ً يمس جوهر البح .
الحكم
A mathematical model development of turboexpander used in natural gas dew- pointing.
تحب تشراف :أ.د .يحيى عبد المادر الطوي  ،أ.د .حسن عبد
المنعم فرج.
* وافق مجلس المسم على عدم تعادة الطالب للممررات التى
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الدرجة

تاريخ الميد

المرار

دوتوراه

ربيع 2009

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2009

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2011

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع 2012

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2009

وافق
المجلس

تمب دراستها من قب .
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .محمود عبد الحكيم الرفاعى أستا مت رب بكلية
الهندسة جامعة الماهرة
رئيسا ً
أستا مت رب بالكلية
 -2أ.د .حسن عبد المنعم فرج
مورفا ً
وعضوا ً
أستا مت رب بالكلية
 -3أ.د .يحيى عبد المادر الطوي
مورفا ً
وعضوا ً
أستا و رئيس المسم
 -4أ.د .شعباد على عطي نصير
بالكلية
عضوا ً
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تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
اسم الطالب :مها أحمد محمد أحمد فتح ر
موضوع :معالجة مياه الصرف بإستخدام النانو تكنولوجيا.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :تحضير ثانى أوسيد التيتانيوم
فى الصوره الثانوية لمعالجة مياه الصرف بإستخدام التح يي
الضوئى) علما بأد هذا التحديد ً يمس جوهر البح .
Preparation of nanotitanium dioxide for
wastewater treatment using photocatalysis
process.
تحب تشراف :أ.د .عبد العييي حسانين قنصوه  ،أ.د .وجي عبد
ماجستير
توكي لجنة العليم سيد أحمد.
العلوم
* مع مد فترة تسجيل لحين اإلنتهاء من تجراءات منح الدرجة.
الحكم
الهندسية
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
 -1أ.د .يحيى عبد المادر الطوي
رئيسا ً
 -2أ.د .عبد العييي حسانين قنصوه عميد الكلية مورفا ً
وعضوا ً
 -3أ.د .معتي باهلل محمد سليماد أستا و رئيس قسم علوم
المواد بمعهد الدراسات العليا
والبحوث
عضوا ً
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خريف
2010

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
اسم الطالب :على عبد السالم على صمر
موضوع :التمييم الكمى لمخاطر الحريق و اإلن جار فى وحدة
صناعية هيدرووربونية.
Quantitative assessment of hydrocarbon
explosion and fire risks.
تحب تشراف :أ.د .حسن عبد المنعم فرج  ،أ.د .مصط ى
تبراهيم سالم منصور.
* الطالب المذوور ل بح منوور فى :
ACES – Advances in chemical engineering
and science- September 2015.
على أد تكود اللجن مكون من - :
ماجستير
توكي لجنة  -1أ.د .محمود عبد الحكيم الرفاعى أستا مت رب بكلية
العلوم
الهندسة جامعة الماهرة
الحكم
الهندسية
رئيسا ً
أستا مت رب بالكلية
 -2أ.د .حسن عبد المنعم فرج
مورفا ً
وعضوا ً
أستا ورئيس المسم
 -3أ.د .شعباد على عطي نصير
بالكلية
عضوا ًًً
 -4أ.د .مصط ى تبراهيم سالم منصور أستا مساعد بالكلية
مورفا ً
وعضوا ً
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خريف
2012

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
اسم الطالب :أحمد تبراهيم حسن تبراهيم
موضوع :دراسة حول تنتاج الوقود السائ من مخل ات
البالستيك.
Study on production of liquid fuels from plastic
wastes.
تحب تشراف :أ.د .محمد حسين عبد المجيد  ،أ.د .جيهاد فاروق
مل  ،د .عامر عبد الرااق سعد.
* مع مد فترة تسجيل لحين اإلنتهاء من تجراءات منح الدرجة.
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .محمد حسين عبد المجيد أستا مت رب بالكلية مورفا ً
ورئيسا ً
 -2أ.د .أحمد أمين اعطوط أستا مت رب بالكلية
عضوا ً
مورفا ً
أستا بالكلية
 -3أ.د .جيهاد فاروق مل
وعضوا ً
 -4أ.د .مروه فاروق محمود الماضى أستا مساعد بالجامعة
اليابانية
توكي لجنة
عضوا ً
الحكم
اسم الطالب :محمد تيهاب تبراهيم الدسوقى ونس
موضوع :تطبيمات ديناميكا الموائع الحسابية فى عمليات فص
طورين فى الصورة السائلة.
Application of computational fluid dynamics in
two phase liquid separation processes.
تحب تشراف :أ.د .يحيى محمد صبرى الوا لى  ،د .دينا أحمد
عبد المادر الجيار.
* مع مد فترة تسجيل لحين اإلنتهاء من تجراءات منح الدرجة.
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .نبي محمود عبد المنعم أستا مت رب بكلية الهندسة
جامعة الماهرة
رئيسا ً
 -2أ.د .شعباد على عطي نصير أستا و رئيس المسم بالكلية
عضوا ً
 -3أ.د .يحيى محمد صبرى الوا لى أستا مساعد بالكلية
مورفا ً
وعضوا ً
تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
اسم الطالب :رغداد حسن عبد العييي حسن غانم
توكي لجنة موضوع :تحضير مادة نانوميترية و استخدامها فى تاالة
اإلمتحاد الملوثات العضوية من المخل ات الصناعية السائلة.
التأهيلى Preparation of nano material and its
application in removal of organic pollution
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2011

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2010

وافق
المجلس

خريف
2010

وافق
المجلس

مد فترة
التسجي

تطبيقا َ للماده
 23من الالئحه
الداخلية للكلية
و المفعله بقرار
وزارى
رقم  3000فى
2006/11/27

from waste water.
تحب تشراف :أ.د .يحيى عبد المادر الطوي  ،أ.د .منى السيد
عثماد.
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .حسن عبد المنعم فرج أستا مت رب بالكلية رئيسا ً
أستا مت رب بالكلية عضوا ً
 -2أ.د .أحمد أمين اعطوط
 -3أ.د .يحيى عبد المادر الطوي أستا مت رب بالكلية
مورفا ً وعضوا ً
اسم الطالب :أحمد مجدى عبد العييي أحمد
تحب تشراف :أ.د .عبد العييي حسانين قنصوه  ،د .ياسمين
أسامة  ،د .محمد حلمى عبد العييي.
ماجستير
لمدة عام خامس تعتبارا َ من خريف  2015وحتى خريف .2016
العلوم
الهندسية
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خريف
2011

وافق
المجلس

ثامنا ً :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
الموضوع
اسم الطالب :ميرفب ميخائي راغب غبر
مد فترة
تحب تشراف :أ.د .جالل أحمد المبرصى  ،أ.د .ياسمين
التسجي
تطبيقا َ
للماده
أبو السعود صالح.
 23من
الالئحه لمدة عام ساد تعتبارا َ من ربيع  2015و حتى ربيع
الداخلية للكلية
و المفعله بقرار .2016

الدرجة

تاريخ الميد

المرار

دوتوراه

ربيع 2010

وافق
المجلس

وزارى
رقم  3000فى
2006/11/27

تاسعا ً :قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن -:
الموضوع
اسم الطالب :حسام الدين رمضاد السيد
موضوع :تسجيالت آبار البترول البحرية و تمييم
تكويناتها الصخرية.
Offshore well logging and formation
evaluation.
توكي لجنة
تحب تشراف :أ.د .هبة وائ لهيطة.
الحكم على
على أد تكود اللجن مكون من - :
الرسالة
أستا بالكلية مورفا ً
 -1أ.د .هبة وائ لهيطة
تكميلية
ورئيسا ً
 -2أ.د .أحمد حسنى الحيوى أستا مساعد بالكلية
عضوا ً
 -3أ.د .طارق أحمد السيد أستا باًواديمية العربية
عضوا ً
تلغاء
التسجي
اسم الطالب :نادر خميس عبد العييي
بناء على
طلب
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الدرجة

ماجستير
العلوم
الهندسية

تاريخ الميد

المرار

خريف 2014

وافق
المجلس

خريف 2015

وافق
المجلس

عاشرا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
الموضوع
اسم الطالب :عمرو صالح سليماد طلب
موضوع :التحكم و األعطاب فى محطات الموى.
Power
station
control
and
troubleshooting.
تحب تشراف :أ.د .مدحب محمود سرور.
اسم الطالب :محمود محمد محمود شرف
موضوع :الت تي الهندسى للغاليات.
Boiler inspection.
تحب تشراف :أ.د .مدحب محمود سرور.
اسم الطالب :محمد السيد محمد السيد أحمد
موضوع :التحلي العددى للخلل الحرارى فى ت ريعات
اًنابيب.
منح
Numerical analysis of thermal mixing in
الدرجات
branched tubes.
تحب تشراف :أ.د .أسام أحمد المصرى  ،أ.د .عبد
الحميد عطي السيد.
اسم الطالب :على محيى الدين على عابدين
موضوع :دراسة أداء أنظمة التبريد المصممة.
Studying the performance of designed
refrigeration systems.
تحب تشراف :أ.د .عبد الحميد عطي السيد.
اسم الطالب :محمد عبد ال تاح عبد ال تاح صمر
موضوع :نظام تكييف الهواء بالطائرات.
Aircraft air conditioning system.
تحب تشراف :أ.د .عبد الحميد عطي السيد.

45
الجلسة السادسة بتاريخ 2016 /1/12

الدرجة

تاريخ الميد

المرار

ماجستير
الهندسة

ربيع 2012

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف 2011

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف 2010

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف 2010

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

ربيع 2011

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :أحمد محمد عبد الحميد العمارى
موضوع :دراسة عن الطلمبات و موانع التسريب
الميكانيكية فى صناعات البترول.
Study on pumps and mechanical seals in
oil industries.
تحب تشراف :أ.د .سامى مرسى الوربينى.
منح
اسم الطالب :تبراهيم محمد صالح سليماد على
الدرجات موضوع :تستخالص غاا البوتاجاا من الغاا الطبيعى
ودراسة تأثير تستخدام الممدد الحرارى على وميات
البوتاجاا المنتجة.
LPG recovery from natural gas and study
the effect of using turbo- expander on the
LPG quantities produced.
تحب تشراف :أ.د .وائ محمد مصط ى المغالنى.
اسم الطالب :مروه أحمد السيد الحسينى عوض
موضوع :تكييف الهواء.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :تبريد المناطق ونظام
التحكم بالمبانى) علما ً بأد هذا التحديد ً يمس جوهر
البح .
District cooling building management
system.
تحب تشراف :أ.د .عبد الحميد عطي السيد  ،د .محمد
محمود الحلو.
توكي لجنة *مع مد عام خامس تعتبارا من خريف  2014و حتى
خريف .2015
الحكم
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .عبد الحميد عطية السيد أستا مت رب بالكلية
مورفا ً
ورئيسا ً
أستا بكلية الهندسة
 -2أ.د .عماد ايداد تبراهيم
جامعة اليقاايق
عضوا ً
أستا مساعد بالكلية
 -3أ.د .وائ محمد المغالنى
عضوا ً

ماجستير
الهندسة

خريف 2011

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف 2013

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف 2010

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :أشجاد وهب ر عبد ر ح نى محمد
موضوع :تكييف الهواء.
ماجستير
توكي لجنة مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :نظم تدارة المبانى) علما ً بأد هذا
العلوم
التحديد ً يمس جوهر البح .
الحكم
الهندسية
Building management system.
تحب تشراف :أ.د .عبد الحميد عطي السيد  ،د .محمد محمود
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خريف
2010

وافق
المجلس

وافق
المجلس

الحلو.
*مع مد عام خامس تعتبارا من خريف  2014وحتى خريف
.2015
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .عبد الحميد عطية السيد أستا مت رب بالكلية
مورفا ً
ورئيسا ً
أستا مت رب بكلية الهندسة
 -2أ.د .أحمد صبرى حجااى
جامعة المنوفية
عضوا ً
 -3أ.د .أسام أحمد على السمنى أستا بالكلية
عضوا ً
اسم الطالب :عادل تبراهيم عاصم عبد الوهاب
موضوع :دراسة الطرق المتمدمة فى تدارة الدخاد بإستخدام أنظمة
تكييف الهواء.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :الطرق المتمدمة فى دراسة تدارة
الدخاد بإستخدام أنظمة تكييف الهواء) علما بأد هذا التحديد ً
يمس جوهر البح .
The advanced methods in the study of using the
 air conditioning in the smoke management.ماجستير
تحب تشراف :أ.د .عبد الحميد عطي السيد  ،د .محمد محمود العلوم
الهندسية
الحلو ،د .محمد عبد ال تاح فايد.
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .عبد الحميد عطية السيد أستا مت رب بالكلية مورفا ً
ورئيسا ً
 -2أ.د .محمد أحمد محمد معوض أستا بكلية الهندسة جامعة بنها
عضوا ً
 -3أ.د .وائ محمد مصط ى المغالنى أستا مساعد بالكلية
عضوا ً
تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :ياسمين محمد عبد اللطيف محمد الوعراوى
موضوع :تحلي الطاقة فى نظم تنتاج اًرجود.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :تحلي الطاقة فى نظام تنتاج
األرجود) علما بأد هذا التحديد ً يمس جوهر البح .
Energy analysis of argon production system.
ماجستير
توكي لجنة تحب تشراف :أ.د .عبد الحميد عطي السيد  ،د .محمد محمود
العلوم
الحلو.
الحكم
الهندسية
*مع مد عام خامس تعتبارا من خريف  2014و حتى خريف
.2015
على أد تكود اللجن مكون من - :
 -1أ.د .عبد الحميد عطية السيد أستا مت رب بالكلية مورفا ً
ورئيسا ً
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خريف
2014

خريف
2010

وافق
المجلس

وافق
المجلس

 -2أ.د .محمد جمال الدين واص أستا مت رب بكلية الهندسة
جامعة المنصورة
عضوا ً
أستا مساعد بالكلية
 -3أ.د .وائ محمد المغالنى
عضوا ً
اسم الطالب :هوام محمد عبد الجيد خلي
موضوع :دراسة عددية لتطبيق اًحتراق عديم اللهب فى
التوربينات الغااية.
Numerical investigation of flameless combustion
application in gas turbines.
تحب تشراف :أ.د .وليد عبد العييي عبد الغ ار  ،د .يحيى عبد
المنعم الدرينى.
على أد تكود اللجن مكون من - :
توكي لجنة  -1أ.د .وام عبد العظيم الووربجى أستا مت رب بالكلية
اإلمتحاد رئيسا ً
أستا مت رب بالكلية
 -2أ.د .محمد عبد الحليم حسب
الوام
عضوا ً
أستا مت رب بالكلية
 -3أ.د .حسن أنور الجم
عضوا ً
أستا مت رب بالكلية
 -4أ.د .محمد نور الدين سعيد
عضوا ً
 -5أ.د .وليد عبد العييي عبد الغ ار أستا مساعد بالكلية
مورفا ً
وعضوا ً
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ربيع 2014

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :محمود السيد محمود بدوى
موضوع :دراسة آداء نظام تكييف باًمتياا.
Study the performance of adsorption air
conditioning system.
تحب تشراف :أ.د .محمد عبد الحليم حسب أ.د .عبد الحميد عطية
السيد.
على أد تكود اللجن مكون من - :
توكي لجنة  -1أ.د .محمد عبد الحليم حسب أستا مت رب بالكلية مورفا ً
اإلمتحاد ورئيسا ً
ربيع 2011
أستا مت رب بالكلية
التأهيلى  -2أ.د .مدحب عبا شوقى
عضوا ً
أستا مت رب بالكلية
 -3أ.د .حسن أنور الجم
عضوا ً
أستا مت رب بالكلية
 -4أ.د .محمد خلي تبراهيم
عضوا ً
 -5أ.د .سامى مرسى الوربينى أستا مت رب بالكلية
عضوا ً
اسم الطالب :أحمد عصام الدين عبا فهمى السحرتى
موضوع :دراسة نظرية ومعملية للتحمي الجيئى لنظام مييالت
الرطوب الكيميائية.
تعدي لجنة تحب تشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد  ،أ.د .محمد عبد ال تاح
دوتوراه ربيع 2012
طعيمة.
تشراف
و لك بإضافة تسم أ.د .وائ محمد مصط ى المغالنى األستا
المساعد بالكلية تلى لجنة اإلشراف لحاجة البح تلى تخصص
سيادت .
خريف
ماجستير
اسم الطالب :أحمد سامى عبد العييي
تلغاء
2010
الهندسة
التسجي
ماجستير
بناء على
خريف
العلوم
اسم الطالب :محمد فاروق أحمد يوسف
طلب
2009
الهندسية
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس
وافق
المجلس

حادى عشر  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
الموضوع
اسم الطالب :رنا محمد طارق تبراهيم المراووى
موضوع :تنواء خريطة دًلية متعددة اللهجات بإستخدام
نما ج الموضوع الكامنة.
منح
الدرجات Creating a multi- dialectal semantic map
using latent topic models.
تحب تشراف :أ.د .محمد عبد الحميد تسماعي .
اسم الطالب :عبد الحميد جمال محمد البربرى
موضوع :شبكات اًستوعار المتحروة.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :معمارية حوسبة
سحابية محلية بإستخدام األجهية المتحروة) علما ً بأد هذا
التحديد ً يمس جوهر البح .
A cloudlet architecture using mobile
devices.
تحب تشراف :أ.د .محمد نيي الدرينى  ،أ.د .حسين
حسن على  ،أ.د .ليلى أبو حديد عبد الاله.
* الطالب المذوور ل بح منوور فى :
IEEE AICCSA Paper 254
توكي لجنة على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بكلية
 -1أ.د .جمال محمد على
الحكم
الهندسة جامعة عين
شمس رئيسا ً
أستا مت رب بالكلية
 -2أ.د .محمد نيي الدرينى
مورفا ً
وعضوا ً
أستا مت رب بالكلية
 -3أ.د .مجدى حسين ناجى
عضوا ًًً
 -4أ.د .ليلى أبو حديد عبد الاله أستا بالكلية
مورفا ً
وعضوا ً
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المرار

الدرجة

تاريخ الميد

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف 2011

وافق
المجلس

دوتوراه

ربيع 2009

وافق
المجلس

تابع  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
اسم الطالب :سمر مصط ى تبراهيم سيد
موضوع :هندسة الحاسب و النظم.
مع تحديد عنواد البح ليصبح ( :التنبؤ بأخطاء
البرمجيات بإستخدام تمنيات تصويب األغلبية المواود)
علما ً بأد هذا التحديد ً يمس جوهر البح .
Software bug prediction using weighted
majority voting techniques.
تحب تشراف :أ.د .محمد سعيد أبو جب  ،أ.د .نجوى
مصط ى المكى  ،أ.د .مصط ى يسرى النعناعى.
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
 -1أ.د .محمد سعيد أبو جب
توكي لجنة
مورفا ً
الحكم
ورئيسا ً
أستا مت رب بالكلية
 -2أ.د .مجدى حسين ناجى
عضوا ً
 -3أ.د .مصط ى يسرى النعناعى أستا مساعد بالكلية
مورفا ً
وعضوا ً
أستا مساعد بمعهد
 -4أ.د .أحمد محمد ال طاطرى
الدراسات العليا والبحوث
عضوا ً
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف 2011

وافق
المجلس

تابع  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
اسم الطالب :سحر تبراهيم عبد اللطيف غانم
موضوع :المناهج الموااي للمعلوماتي الحيوية.
Parallel approaches for bioinformatics.
تحب تشراف :أ.د .محمد عبد الحميد تسماعي  ،أ.د.
محمد صالح الدين سليم.
على أد تكود اللجن مكون من - :
أستا مت رب بالكلية
 -1أ.د .بدر محمد أبو النصر
رئيسا ً
 -2أ.د .مجدى حسين ناجى

توكي لجنة
اإلمتحاد عضوا ً
الوام
 -3أ.د .محمد عبد الحميد تسماعي
وعضوا ً
 -4أ.د .نجوى مصط ى المكى

أستا مت رب بالكلية
ربيع 2013

وافق
المجلس

أستا مت رب بالكلية
مورفا ً
أستا مت رب بالكلية

عضوا ً
 -5أ.د .محمد صالح الدين سليم أستا مساعد مت رب
بالكلية
مورفا ً و
عضوا ً
تلغاء
التسجي
بناء على
طلب

اسم الطالب :رانيا حسن حامد حلمى المغربى
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دوتوراه

ربيع 2009

وافق
المجلس

ثانى عشر  :قسم الهندسة الصحية -:
الموضوع
اسم الطالب :عبير حمدى محمد محمد حجاج
موضوع :تمييم محطة معالجة الم اع الدفعى المتتابع –
دراسة حالة محطة معالجة صرف صحى ليديا.
Evaluation of sequence batch reactor
(SBR) Treatment plant – Case study ledia
wwtp.
تحب تشراف :أ.د .في ى محمد السيد عبدالرسول  ،أ.د.
وليد عبد العظيم تبراهيم البرقى.
اسم الطالب :هبة محمد فؤاد عبد الرااق أبو نور
موضوع :التحلي اإلقتصادى لمحطات معالجة الصرف
منح
الصحى.
الدرجات
Economic analysis of waste water
treatment plant.
تحب تشراف :أ.د .في ى محمد السيد عبد الرسول  ،أ.د.
وليد عبد العظيم تبراهيم البرقى.
اسم الطالب :منال عبد ر محمود جالل
موضوع :تدارة نظام الصرف الصحى بورق مدينة
اإلسكندرية.
Management of Eastern wastewater
system in Alexandria city.
تحب تشراف :أ.د .مدحب عبد المعطى مصط ى.
تلغاء
التسجي
اسم الطالب :رؤوف محارب لويي بولس
بناء على
طلب
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الدرجة

تاريخ الميد

المرار

ماجستير
الهندسة

خريف 2013

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف 2013

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف 2012

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف 2011

وافق
المجلس

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 – 1اعتمد المجلس نتيجة طالب دبلوم الدراسات العليتا ربيتع  2015متن قستم الهندستة اًنوتائية  ،خريتف  2015متن
قسم الهندسة النووية واًشعاعية ومن قسم الهندسة الكيميائية
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