محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()9
للعام الجامعى 5102 / 5102
بتاريخ  05أبريل 5102

اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباا يب م الثاءبال الم افب  1026 /4 /21برئاسبة السبيا اتسبتال البا/ت ر /عابا
العزيز حسانين قنص ه – عميا الكلية  ،وأمانة سر المجلس السبيا اتسبتال البا/ت ر /خالبا السبيا جع بر  -و/يب الكليبة لوب د خامبة المجتمبع
وتنمية الاي ة وقا حضر الجلسة  /من:
و/ي الكلية للاراسات العليا والاح ث
أ.د .مجاى عاا العظيم أحما سليماد
و/ي الكلية لو د التعليم و الطاب
أ.د .محما جابر أب على
رؤسال اتقسام
أ.د .عبد الحميد عطيه السيد
أ.د .على محمد على عكاز
أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى
أ.د .شعبان على عطيه نصير
أ.د .محمد السيد النجار
أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى
أ.د .عمرو أحمد عبد المنعم المصرى
أ.د .هشام على سعد زين الدين
د .عبد هللا مصطفى خليل
أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد
د .هيثم ممدوح عوض
د .هناء حسن أبو جبل
د .عفاف خميس إبراهيم العوفى
أساتذة من اتقسام
أ.د .أبو بكر عبد القادر ميتو
أ.د .محمد عبد الفتاح شامه
أ.د .وائل أحمد كروسبى
أ.د .محمد أحمد أبو رحيم
أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى
أ.د .جالل أحمد القبرصى
أ.د .جمعه خميس موسى
أ.د .محمد نشأت عباس فرس
أ.د .على عبد الحكم عبده
مارسين من اتقسام
أساتذة مساعاين من اتقسام
د .هشام محمد أحمد سويلم
د .نهى عثمان قرنى غريب
د .سعد الصافى على غازى
أعضال مجلس الكلية من الخارج
ب .أعضال من خارج الكلية
أ .أعضال من داخ الكلية
السيد المهندس  /أسامة الجناينى
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 .أحمد حسنى الحيوى (مدير وحدة ضمان الجودة)
ماعـ ود د .وليد عبد العظيم إبراهيم (المدير التنفيذى للمركز الهندسى)
اعتذر عن عام الحض ر :أ.د .إبراهيم على يوسف مجاهد  ،أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين  ،أ.د .أحمد رمضان عبد العزيز  ،أ.د .محمد أنور
فكرى  ،أ.د .نبيل حسن عباسى  ،لواء.د .عصام الدين أحمد ثابت
تغيب عن الحض ر :أ.د .مجدى حسين ناجى  ،د .محمد محمود حسنى عبد الرحيم  ،م .خالد محمد أحمد صالح
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استه السيا اتستال الا/ت ر عميبا الكليبة الجلسبة مبسبم ر البرحمن البرحيمم ورحبب بالسبادة أعضبال المجلبس وشبر
المجلس فى مناقوة الم ض عات التالية:

أوالً :التصديق على محضر الجلسة الثامنة للعام الجامعى  5102/5102بتاريخ  8مارس .5102

القرار :تم التصاي

ثانياً :الموضوعات العامة -:
.2

.1
.3
.4
.7

.6

.2
.8

ناقش المجلس اإلقترا المقام مبن اتسبتال البا/ت ر  /مصبط ى محمبا الجمبا – اتسبتال المت برب بقسبم الهناسبة
الاحرية وعمارة الس ن بالكلية لتكريم السادة أعضال هي ة التاريس الذين بلغ ا خمسين عاما ً من الخامبة بالكليبة
والجامعة وللك خا إحت ا الكلية بالي بي الماسى تقايراً لما قام ه من ال قت والجها والعلبم مبن أجب اإلرتقبال
بالعملية التعليمية من ناحية ولتقاير جه دهم فى هذا السن المتقام من ناحية أخرى  ،ووافب المجلبس مبن حيب
المااأ مع تكليف اتستال الا/ت ر  /و/ي الكليبة لوب د التعلبيم والطباب بدعبااد مقتبر بكي يبة وتليبة التكبريم مبع
عرضه على المجلس فى جلسته القادمة.
وافبب المجلببس علبببى طلببب قسبببم الهناسببة اإلنوبببائية بوبب د عقببا المببب تمر البباولى التاسبببع للهناسببة اإلنوبببائية
والجي تقنية اترضية فى ال ترة من  12 – 21ديسمار .1026
واف مجلس الكلية على إقترا لجنة ش د خامة المجتمع وتنمية الاي ة لعقا الم تمر الاولى الحادى عور لاور
الهناسة نح بي ة أفض  RETBEوالمعرض المصاحب للم تمر خبا شبهر ديسبمار  1022بباًً مبن ديسبمار
 1026ليك د متزامنا ً مع إحت ا الكلية بالي بي الماسى (مرور  27عام على إنوائها).
تم إحاطة مجلس الكلية علما ً بعزم الكلية على عقا ناوة علميبة بالتعباود مبع مكتابة اإلسبكنارية بعنب اد مموبا/
المببرور فببى اإلسبكنارية – التحببايات ورؤيببة مسببتقاليةم ،وللببك يب م اتربعببال  22مبباي  1026السبباعة السادسببة
مسالاً تحت رعاية السيا محافظ اإلسكنارية.
واف مجلس الكلية على نقب مالب  3736جنيبه (ءاءبة تًو وخمسبمائة وسبتة وءاءب د جنيهباً) مبن بنبا 2/3/2
(م اد خام أخرى) إلى بنا ( 2/2/6أدوات /تابية ومكتاية) حي أد الانا اتخير ً يسمح بالصرو وتقضى ال قبرة
الثانية من المادة  313من الائحة التن يذية لقان د الجامعات مأنه بالنسباة لععتمبادات المخصصبة للكليبة يكب د
للسيا ا.د .عميا الكلية بنال على م افقة مجلس الكلية سلطة النق من اإلعتماد المخصص لانا إلى بنا أخرم.
إقتر مجلس الكلية تكليف وت يض اتستال الا/ت ر  /عميا الكلية واللجنة التى يوكلها مجلبس الكليبة فبى إتخبال
ما يلزم إلنوال صناوق إجتماعيات أعضال هي ة التاريس  ،مع توكي لجنة من /اً مبن  :ا.د .محمبا عابا ال تبا
شامة  ،ا.د/ .ام عاا العظيم الو ربجى  ،ا.د .عاا الحميا عطية السيا  ،ا.د .محما يحيى المكى لاراسة المقتبر
وتن يذه.
واف المجلس على مقتر ملح بروت  /التعاود العلمى والتكن ل جى بين /لية الهناسة  -جامعة اإلسبكنارية
ومر/ز تنمية القارات العلمية والتكن ل جية بالهي ة العامة لماينة اتبحاث العلمية والتطايقات التكن ل جية.
تم إحاطة المجلس علما ً بدقامة قسم الهناسة الن وية واإلشعاعية لألسا الن وى الثانى خا ال تبرة مبن  1إلبى
 22أبري  ، 1026وقام المجلس الوكر لقسم الهناسة الن وية واإلشعاعية واتستالة الا/ت رة  /هنال حسبن أبب
جا على الجها الذى بذ فى إقامة اتسا .

ثالثاً :الهدايا والتبرعات -:
 – 2واف المجلس على التار المقام من شر/ة سيكا مصر لكيماويات الانال لمعم خ اص وإختابار المب اد بالكليبة
وه عاارة عن ميزاد سعة / 100جم ديجتا قيمته التقايرية مال  3000جنيبه (ءاءبة تًو جنيبه ً ييبر) وللبك
مسبباهمة فببى العمليببة التعليميببة لموببرو التخببرج لمرحلببة الاكببال ري ا وطبباب الاراسببات العليببا بقسببم الهناسببة
اإلنوائية.
 - 1واف المجلس على التار المقام من الور/ة الهناسية للمقاوًت واإلسبتثمار العقبارى – و/يب شبر/ة /رايتب د
الكناية  Crytonلمعم خ اص وإختاار الم اد بالكلية وه عاارة عن عباد ( )1خاطبة خرسبانية سبعة /ب منهبا
¼ متببر مكعببب قيمتهببا التقايريببة مال ب  10000جنيببه (عوببرود ألببف جنيببه ً ييببر) وللببك مسبباهمة فببى العمليببة
التعليمية لمورو التخرج لمرحلة الاكال ري ا وطاب الاراسات العليا بقسم الهناسة اإلنوائية.
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 - 3واف المجلس على التار المقام من شر/ة فار /لألدوية وه عاارة عن جن ط سيارة السااق ف رميا بقيمبة
 11244جنيه (اءناد وعورود أل ا ً وساعمائة وأربعة وأربع د جنيبه ًييبر) لباعم فريب تصبميم وتصبنيع سبيارة
السااق مف رميام تحت إشــراو الا/ت ر  /يحيى عاا المنعم الارينى – المارا بقسم الهناسة الميكانيكية.
 - 4واف المجلس على التار المقام من أسرة المرح م اتستال الا/ت ر  /حسن محمبا الاحيبرى – البرئيس اتسبا
لمجلس قسم هناسة الغز والنسيج بالكلية  /ديعة بمالب  21000جنيبه (تسبعة عوبر ألبف جنيبه) علبى أد يب
العائا على الطاب الغير قادرين بقسم هناسة الغز والنسيج.
 - 7واف المجلس على التار المقام من أسرة المرح م اتستال الا/ت ر  /حسن محمبا الاحيبرى – البرئيس اتسبا
لمجلس قسم هناسة الغز والنسيج بالكلية  /ديعة بمال  12000جنيه (واحا وعورود ألف جنيه) على أد يقبام
الريع بنساة ءلثى العائا للطالب اتو وءل العائا للطالب الثانى فى مبادة طايعبة المنسب جات بال رقبة الثالثبة بقسبم
هناسة الغز والنسيج.
 – 6واف المجلس على التار المقام من شبر/ة يب نيلي ر موبرق بمالب  27000جنيبه (خمسبة عوبرة ألبف جنيبه)
بهاو دعم صناوق التكاف للطلاة يير القادرين
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ش د هي ة التاريس

أوًً :الترقيات والتعيينات
 منح اللقب العلمى ل ظي ة أستال (مجلس الكلية على مست ى اتساتذة)م

0

5

3

اًسم

ال ظي ة

القسم

الم ض

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا مجلببببببببس
القسبببببببم بوببببببب د الم افقبببببببة علبببببببى
الهناسة
أ.د .محما مرسى عاا
مبببببببنح سبببببببيادته اللقبببببببب العلمبببببببى
الاحرية
مساعا
أستال
ل ظي ببببببة أسببببببتال بالقسببببببم بنببببببالاً
المجيا سامة الج هرى
ن
الس
وعمارة
علببببببى ت صببببببية اللجنببببببة العلميببببببة
للترقيات.
النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا مجلببببببببس
القسبببببببم بوببببببب د الم افقبببببببة علبببببببى
هناسة
مبببببببنح سبببببببيادته اللقبببببببب العلمبببببببى
أ.د .خالا مجاى حسين ناجى أستال مساعا الحاسب والنظم ل ظي ببببببة أسببببببتال بالقسببببببم بنببببببالاً
علببببببى ت صببببببية اللجنببببببة العلميببببببة
للترقيات
النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا مجلببببببببس
القسبببببببم بوببببببب د الم افقبببببببة علبببببببى
الهناسة
أ.د .أشرو عاا الت اب
مبببببببنح سبببببببيادته اللقبببببببب العلمبببببببى
مساعا
أستال
ل ظي ببببببة أسببببببتال بالقسببببببم بنببببببالاً
الكيميائية
ماارك عاا الحميا
علببببببى ت صببببببية اللجنببببببة العلميببببببة
للترقيات

القرار
واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

 -عام منح اللقب العلمى ل ظي ة أستال مساعا (مجلس الكلية على مست ى اتساتذة واتساتذة المساعاين)

م

اًسم

ال ظي ة

القسم

0

د .سعيا عاا اللطيف محما
شا

مارا

الرياضيات
وال يزيال
الهناسية
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الم ض

القرار

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا مجلببببببببس
واف
القسبببببببم بوببببببب د عبببببببام الم افقبببببببة
علببببببببى مببببببببنح سببببببببيادته اللقببببببببب المجلس على
العلمبببببى ل ظي بببببة أسبببببتال مسببببباعا
مقتر
ببببببية
بالقسبببببببم بنبببببببالاً علبببببببى ت صب
مجلس القسم
اللجنة العلمية للترقيات.

 التعيين فى وظي ة مارام

اًسم
أحما محما

ال ظي ة

القسم

مارا
مساعا

الهناسة
اإلنوائية

الهناسة
الن وية
واإلشعاعية

0

د  .إسماعي
محروا

5

د  .تية السيا محما الوحات

مارا
مساعا

3

د  .أسمال السيا حسن

مارا
مساعا

الهناسة
المعمارية

4

د  .عمرو عيا ها حم د

مارا
مساعا

هناسة
الحاسب
والنظم

الم ض
النظببببببببر فبببببببببى إقتبببببببببرا مجبببببببببـلس
القسبببببببم بوببببببب د الم افقبببببببـة علبببببببى
تعيببببببببين سيببببببببـادته فببببببببى وظي ببببببببة
مببببببارا بالقسببببببم لحصبببببب له علببببببى
درجة الا/ت راه.
النظببببببببر فبببببببببى إقتبببببببببرا مجبببببببببـلس
القسبببببببم بوببببببب د الم افقبببببببـة علبببببببى
تعيببببببببين سيببببببببـادتها فببببببببى وظي ببببببببة
مببببببارا بالقسببببببم لحصبببببب لها علببببببى
درجة الا/ت راه.
النظببببببببر فبببببببببى إقتبببببببببرا مجبببببببببـلس
القسبببببببم بوببببببب د الم افقبببببببـة علبببببببى
تعيببببببببين سيببببببببـادتها فببببببببى وظي ببببببببة
مببببببارا بالقسببببببم لحصبببببب لها علببببببى
درجة الا/ت راه.
النظببببببببر فبببببببببى إقتبببببببببرا مجبببببببببـلس
القسبببببببم بوببببببب د الم افقبببببببـة علبببببببى
تعيببببببببين سيببببببببـادته فببببببببى وظي ببببببببة
مببببببارا بالقسببببببم لحصبببببب له علببببببى
درجة الا/ت راه.

القرار
واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

 التعيين فى وظي ة مارا مساعام

0

اًسم
م .أحما
رمضاد طاي

فتحى

ت في

ال ظي ة

القسم

معيا

الرياضيات
وال يزيال
الهناسية

الم ض
النظبببببببببر فبببببببببى إقتبببببببببرا مجلبببببببببس
القسببببببببم بوبببببببب د الم افقببببببببة علببببببببى
تعيبببببببببين سبببببببببيادته فبببببببببى وظي بببببببببة
مبببببببببببببارا مسببببببببببببباعا بالقسبببببببببببببم
لحصببببببببببببببب له علبببببببببببببببى درجبببببببببببببببة
الماجستير.

القرار
واف
المجلس

تابع  -التعيين فى وظي ة مارا مساعا
م

اًسم

5

م .إيماد عاد
حسنين

3

م .تيه سمير فهمى باوى

الذهاى

ال ظي ة

القسم

معياة

الرياضيات
وال يزيال
الهناسية

معياة

الهناسة
المعمارية

2
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الم ض
النظبببببببببر فبببببببببى إقتبببببببببرا مجلبببببببببس
القسببببببببم بوبببببببب د الم افقببببببببة علببببببببى
تعيببببببببين سببببببببيادتها فببببببببى وظي ببببببببة
مبببببببببببببارا مسببببببببببببباعا بالقسبببببببببببببم
لحصبببببببببببببب لها علببببببببببببببى درجببببببببببببببة
الماجستير.
النظبببببببببر فبببببببببى إقتبببببببببرا مجلبببببببببس
القسببببببببم بوبببببببب د الم افقببببببببة علببببببببى
تعيببببببببين سببببببببيادتها فببببببببى وظي ببببببببة
مبببببببببببببارا مسببببببببببببباعا بالقسبببببببببببببم
لحصبببببببببببببب لها علببببببببببببببى درجببببببببببببببة
الماجستير.

القرار
واف
المجلس

واف
المجلس

ءانيا ً  :اإلعارات (نساة اإلعارات على مست ى الكلية )%28
القسم
ال ظي ة
اًسم
م

ي سف

0

إبتها
أ.د.
الاسط يسى

5

أ.د .خالا حسن أحما بغاادى

أستال
مت رب

أستال
مت رب

النظببر فببى إقتببرا مجلببس القسببم بوبب د
الم افقبببة علبببى تجايبببا إعبببارة سبببيادتها
للعمبب عميببااً بكليببة الهناسببة المعماريببة
بجامعببة بيببروت العربيببة لمبباة عببام (فببى
الهناسة
إطببببببار العببببببام الثالبببببب ) إعتابببببباراً مببببببن
المعمارية  1026/1/2وحتى .1022/8/32
عاد سبن ات أجبا ات مرافقبة الزوجبه (ً
ي جا)
نسبباة اإلعببارة علببى مسببت ى القسببم28 :
.%
النظبببر فبببى إقتبببرا مجلبببس القسبببم بوببب د
الم افقبة علبى تجايبا إعبارة سبيادته للعمب
نائابا ً لبرئيس جامعببة بيببروت العربيببة (فببر
هناسة الرى طرابلس) لماة عام (فبى إطبار العبام الراببع
والهياروليكا عوببببر) إعتابببباراً مببببن  1026/1/2وحتببببى
.1022/8/32
نسببباة اإلعبببارة علبببى مسبببت ى القسبببم30 :
.%

تابع  :اإلعارات (نساة اإلعارات على مست ى الكلية )%28
القسم
ال ظي ة
اًسم
م

3

أ.د .محما حافظ فهمى على

عاا

المنعم

4

أ.د .محم د
شرا/ى

2

د .أحما محما عاا الرؤوو
اللقانى

أستال
مت رب

هناسة
الم اصات

أستال

هناسة
الم اصات

أستال
مساعا

الرياضيات
وال يزيال
الهناسية

7
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الم ض

الم ض
النظبببر فبببى إقتبببرا مجلبببس القسبببم بوببب د
الم افقببة علببى تجايببا إعببارة سببيادته للعمب
بببباار الخلبببيج للهناسبببة بالمملكبببة العربيبببة
السببع دية لمبباة عببام ءببانى (فببى إطببار العببام
التاسبببع) إعتاببباراً مبببن  1026/1/2وحتبببى
1022/8/32
نسببباة اإلعبببارة علبببى مسبببت ى القسبببم16 :
.%
النظببر فبببى إقتببرا مجلبببس القسببم بوببب د
الم افقة على تجايا إعارة سبيادته للعمب
بالاية دبى باولة اإلمبارات العربيبة لمباة
عام (فى إطبار العبام التاسبع) إعتاباراً مبن
 1026/6/22وحتى .1022/6/20
نسبباة اإلعببارة علببى مسببت ى القسببم16 :
.%
النظببر فبببى إقتببرا مجلبببس القسببم بوببب د
الم افقة على تجايا إعارة سبيادته للعمب
/عميبببا لكليبببة الهناسبببة بجامعبببة بيبببروت
العربيببة فببر طببرابلس بلانبباد لمبباة عببام
(فى إطار العام الثال عوبر) إعتاباراً مبن
 1026/2/22وحتى 1022/2/20
نسبباة اإلعببارة علببى مسببت ى القسببم24 :
.%

القرار

واف
المجلس

واف
المجلس

القرار

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

2

7

د .أحما على عاا الناى

د .محما
منص ر

خميس

محما

أستال
مساعا

الهناسة
الميكانيكية

أستال
مساعا

الهناسة
الميكانيكية

تابع  :اإلعارات (نساة اإلعارات على مست ى الكلية )%28
القسم
ال ظي ة
اًسم
م

مارا

الهناسة
الميكانيكية

مارا

الهناسة
الكهربية

 01د .حا م محما جار اتل ى

مارا

الرياضيات
وال يزيال
الهناسية

 00د .سامر محما عاد السيارى

مارا

الهناسة
المعمارية

 05د/ .ريم سعا جا

مارا

الهناسة
المعمارية

8

9

د .أسامة مصط ى محما
مخيمر

د .أحما
السروجى

محما

عااا

8
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النظبببر فبببى إقتبببرا مجلبببس القسبببم بوببب د
الم افقببة علببى تجايببا إعببارة سببيادته للعمب
بجامعة بيروت العربية لماة عام (فبى إطبار
العببببام التاسببببع) إعتابببباراً مببببن 1026/1/2
وحتى .1022/8/32
نسببباة اإلعبببارة علبببى مسبببت ى القسبببم12 :
.%
النظبببر فبببى إقتبببرا مجلبببس القسبببم بوببب د
الم افقببة علببى تجايببا إعببارة سببيادته للعمب
بجامعبببة بيبببروت العربيبببة لمببباة عبببام سبببابع
إعتاببببببببببباراً مبببببببببببن  1026/1/2وحتبببببببببببى
.1022/8/32
نساة اإلعارة على مست ى القسم.%12 :

الم ض
النظبببر فبببى إقتبببرا مجلبببس القسبببم بوببب د
الم افقببة علببى تجايببا إعببارة سببيادته للعمب
بجامعببة بيببروت العربيببة لمبباة عببام عاشببر
إعتاببببببببببباراً مبببببببببببن  1026/1/2وحتبببببببببببى
.1022/8/32
نساة اإلعارة على مست ى القسم.%12 :
النظببر فبببى إقتببرا مجلبببس القسببم بوببب د
الم افقة على تجايا إعارة سبيادته للعمب
بجامعة تكساا إيه إنا إم باولة قطرلمباة
عام (فى إطار العام الخامس) إعتااراً مبن
 1026/2/12وحتى .1022/2/16
نسبببباة اإلعببببارة علببببى مسببببت ى القسببببم:
.%17
النظببر فبببى إقتببرا مجلبببس القسببم بوببب د
الم افقة على تجايا إعارة سبيادته للعمب
بمعهبببببا الاحببببب ث العلميبببببة والصبببببناعية
بجامعببة أوسببا/ا بالياببباد لمبباة عببام (فببى
إطببببببار العببببببام الرابببببببع) إعتابببببباراً مببببببن
 1026/4/2وحتى .1022/3/32
نسبببباة اإلعببببارة علببببى مسببببت ى القسببببم:
.%24
النظببر فبببى إقتببرا مجلبببس القسببم بوببب د
الم افقة على تجايا إعارة سبيادته للعمب
بجامعببة بيببروت العربيببة لمبباة عببام (فببى
إطببببببار العببببببام الثالبببببب ) إعتابببببباراً مببببببن
 1026/1/2وحتى .1022/8/32
نسبببباة اإلعببببارة علببببى مسببببت ى القسببببم:
.%28
النظببر فبببى إقتببرا مجلبببس القسببم بوببب د
الم افقة على تجايا إعارة سبيادته للعمب
بجامعببة بيببروت العربيببة لمبباة عببام ءببامن
إعتابببببببببباراً مببببببببببن  1026/1/2وحتببببببببببى

واف
المجلس

واف
المجلس

القرار
واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

.1022/8/32
نسبببباة اإلعببببارة علببببى مسببببت ى القسببببم:
.%28

تابع  :اإلعارات (نساة اإلعارات على مست ى الكلية )%28
القسم
ال ظي ة
اًسم
م

د .هوام
03
اترناؤطى

محم د

/ى

مارا

الهناسة
المعمارية

الم ض
النظببر فبببى إقتببرا مجلبببس القسببم بوببب د
الم افقة على تجايا إعارة سبيادته للعمب
بجامعبة بيببروت العربيببة لمبباة عببام عاشببر
إعتابببببببببباراً مببببببببببن  1026/1/2وحتببببببببببى
.1022/8/32
نسبببباة اإلعببببارة علببببى مسببببت ى القسببببم:
.%28

القرار

واف
المجلس

ءالثاً :اإلجا ات الخاصة باود مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة
م

اًسم

ال ظي ة

القسم

0

أ .د .السيا محما عاا ال تا
عامر

أستال مت رب

الهناسة
المعمارية

5

أ.د .محم د عاا المجيا
حجاج

أستال

الهناسة
المعمارية
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الم ض
النظببر فببى إقتببرا مجلببس القسببم بو ب د
الم افقبببة علبببى تجايبببا أجبببا ة سبببيادته
الخاصببة ببباود مرتببب لمرافقببة الزوجببة
التبببى تعمببب بوبببر/ة المنتهبببى للعقبببارات
والمقببباوًت اإلنوبببائية باولبببة الك يبببت
لماة عام (فى إطار العام الحادى عوبر)
إعتابببببباراً مببببببن  1027/21/30وحتببببببى
.1026/21/11
عاد سن ات اإلعارة ً -:ي جا.
النظببر فببى إقتببرا مجلببس القسببم بو ب د
الم افقبببة علبببى تجايبببا أجبببا ة سبببيادته
الخاصببة ببباود مرتببب لمرافقببة الزوجببة
التببى تعم ب ب /اديميببة المسببتقا الاوليببة
باولبببة اإلمبببارات العربيبببة المتحببباة فبببى
إطببار العببام السببادا عوببر إعتابباراً مببن
 1026/2/12وحتبببببببببببببببى 1026/21/8
(تاريخ نهاية إقامة الزوجة).
عبببببببببببببباد سببببببببببببببن ات اإلعببببببببببببببارة -:
ًي جا.

القرار

لم ي اف
المجلس

لم ي اف
المجلس

رابعا ً  :التجاو عن الحض ر في الم عا المحاد -:
ال ظي ة

القسم

م

اًسم

0

أ.د .مجاى ر ق شن دة

أستال
مت رب

الرياضيات
وال يزيال
الهناسية

5

م  .عمرو عيا ها حم د

مارا
مساعا

هناسة
الحاسب
والنظم

3

م  .على أحمبا شب قى علبى
أحما رخا

معيا

الرياضيات
وال يزيال
الهناسية

الم ض
النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقبببببة علبببببى قاببببب العبببببذر المقبببببام مبببببن
سبببببيادته لتجببببباو ه مببببباة يببببب م واحبببببا عبببببن
مببببببباة اًجبببببببا ة الخاصبببببببة بببببببباود مرتبببببببب
الممن حبببببببببببه لسبببببببببببيادته إعتابببببببببببارا مبببببببببببن
 1026/1/12وحتبببببببببببببببببببببببببببببببببى 1026/3/21
وتسببببببببببببلم سببببببببببببيادته العمبببببببببببب بتبببببببببببباريخ
1026/3/24وللببببببببببببك نظببببببببببببراً لظبببببببببببببروو
الطيببببببببراد وفقببببببببا ً للطلببببببببب المقببببببببام مبببببببببن
سيادته وم افقة القسم المختص.
النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقبببببة علبببببى قاببببب العبببببذر المقبببببام مبببببن
سبببببببيادته لتجببببببباو ه مببببببباة  44ي مبببببببا ً عبببببببن
مببببببباة اًجبببببببا ة الخاصبببببببة بببببببباود مرتبببببببب
لمرافقببببببببة الزوجببببببببة الممن حببببببببه لسببببببببيادته
إعتابببببببببببببارا مبببببببببببببن  1027/2/16وحتبببببببببببببى
 1026/2/17وتسببببببببببلم سببببببببببيادته العمبببببببببب
بتببببببببببببباريخ  1026/3/20وللبببببببببببببك نظبببببببببببببراً
إلنوبببببببغاله بترتياببببببببات العبببببببب دة إلببببببببى أرض
الببببب طن وفقبببببا ً للطلبببببب المقبببببام مبببببن سبببببيادته
وم افقة القسم المختص.
النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقبببببة علبببببى قاببببب العبببببذر المقبببببام مبببببن
سبببببيادته لتجببببباو ه مببببباة  7أيبببببام عبببببن مببببباة
اًجبببببببا ة اإلعتياديبببببببة الممن حبببببببه لسبببببببيادته
للسببببببببب ر إلبببببببببى السبببببببببع دية دال العمبببببببببرة
إعتابببببببببببببارا مبببببببببببببن  1026/2/30وحتبببببببببببببى
 1026/1/22وتسببببببببببلم سببببببببببيادته العمبببببببببب
بتببببببباريخ  1026/1/22وللبببببببك نظبببببببراً لعبببببببام
تبببببببب افر حجببببببببز الطيببببببببراد وفقببببببببا ً للطلببببببببب
المقبببببببام مبببببببن سبببببببيادته وم افقبببببببة القسبببببببم
المختص.

القرار

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

خامسا ً  :اإلستقاًت وإنهال الخامة -:
م

اًسم

ال ظي ة

القسم

0

م .محم د مكى بهال الاين
الورن بى

معيا

هناسة
الم اصات

القرار

الم ض
النظببببر فبببببى إنهببببال خامبببببة سببببيادته إعتابببببارا
مبببببببببببببن ( 1024/20/13اليببببببببببببب م التبببببببببببببالى
إلنتهببببببال أجببببببا ة مرافقببببببة الزوجببببببه) حيبببببب
أد سبببببيادته لبببببم يعبببببا ويتسبببببلم العمببببب بعبببببا
إنتهبببببببال اتجبببببببا ة حتبببببببى تاريخبببببببه  ،وقبببببببا
سبببببببببا إرسبببببببببا إنبببببببببذار لسبببببببببيادته فبببببببببى
 6132/1/31ولكنبببببببه لبببببببم يعبببببببا إلسبببببببتام
العم حتى تاريخه.

واف
المجلس

سادسا ً  :اإلنتاابات واإلستوارات -:
م

اًسم

ال ظي ة

القسم
01
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الم ض

القرار

أ.د .محما عاصم محم د
حن ى

أستال

الهناسة
المعمارية

5

د  .على محم د بي مى
على

مارا
مت رب

الهناسة
المعمارية

3

أ.د .عمرو أحما عاا
المنعم المصرى

أستال
ورئيس
مجلس
القسم

هناسة
الحاسب
والنظم

0

النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقببببببة علببببببى نبببببباب سببببببيادته للتبببببباريس
بالمعهبببببببا العبببببببالى للهناسبببببببة والتكن ل جيبببببببا
– ببببببببببالاحيرة خبببببببببا ال صببببببببب الاراسبببببببببي
الثببببببببببانى للعببببببببببام الجببببببببببامعى 1026/1027
علبببببببى أد يكببببببب د النببببببباب يببببببب م اتربعبببببببال
ب اقع  8ساعات.
النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقبببببببة علبببببببى نببببببباب سبببببببيادته للتببببببباريس
بالمعهببببببببا العببببببببالى للهناسببببببببة والتكن ل جيببببببببا
– بببببببببببالاحيرة خببببببببببا ال صبببببببببب الاراسببببببببببي
الثبببببببببببانى للعببببببببببببام الجببببببببببببامعى 1026/1027
علببببببببى أد يكبببببببب د النبببببببباب يبببببببب م اتربعببببببببال
ب اقع  8ساعات.
النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقبببببببة علبببببببى نببببببباب سبببببببيادته للتببببببباريس
بالجامعبببببببببة المصبببببببببرية اليابانيبببببببببة للعلببببببببب م
والتكن ل جيبببببببببابارج العبببببببببرب باإلسبببببببببكنارية
خببببببببا ال صبببببببب الاراسببببببببي الثببببببببانى ربيببببببببع
 1026للعببببببببببببببببام الجببببببببببببببببامعى 1026/1027
علبببببى أد يكببببب د النببببباب يببببب م اتربعبببببال مبببببن
 /أسا ب اقع  6ساعات أسا عيا ً.

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

تابع  :اإلنتاابات واإلستوارات -:
م

اًسم

ال ظي ة

القسم

4

أ0د 0يسرى عاا القادر
محما عزام

أستال
مت رب

الهناسة
المعمارية

2

أ.د 0إيناا فاروق حماى

أستال
مت رب

الهناسة
المعمارية

أستال

الهناسة
المعمارية

2

أ0د0
العربى

مصط ى

مرسى

00
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الم ض
النظبببببببر فببببببببى إقتببببببببرا مجلببببببببس القسببببببببم
بوببببببب د الم افقبببببببة علبببببببى نببببببباب سبببببببيادته
للتببببببباريس بقسبببببببم الهناسبببببببة المعماريبببببببة
بكليببببببببببة الهناسببببببببببة جامعببببببببببة فبببببببببباروا
باإلسبببببببكنارية خبببببببا ال صببببببب الاراسبببببببي
الثبببببببببانى للعبببببببببام الجبببببببببامعى 1026/1027
علببببببى أد يكبببببب د النبببببباب يبببببب م الخمببببببيس
ب اقع  6ساعات.
النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقببببببة علببببببى نبببببباب سببببببيادتها للتبببببباريس
بقسبببببببببببم الهناسبببببببببببة المعماريبببببببببببة بكليبببببببببببة
الهناسبببببببة جامعبببببببة فببببببباروا باإلسبببببببكنارية
خبببببببا ال صببببببب الاراسبببببببي الثبببببببانى للعبببببببام
الجببببببببامعى  1026/1027علببببببببى أد يكبببببببب د
النبببببباب يبببببب مى السببببببات واتربعببببببال ب اقببببببع
 21ساعة.
النظبببببببر فببببببببى إقتببببببببرا مجلببببببببس القسببببببببم
بوببببببب د الم افقبببببببة علبببببببى نببببببباب سبببببببيادته
للتببببببباريس بقسبببببببم الهناسبببببببة المعماريبببببببة
بكليببببببببببة الهناسببببببببببة جامعببببببببببة فبببببببببباروا
باإلسبببببببكنارية خبببببببا ال صببببببب الاراسبببببببي
الثبببببببببانى للعبببببببببام الجبببببببببامعى 1026/1027
علببببببى أد يكبببببب د النبببببباب يبببببب م اتربعببببببال
ب اقع  6ساعات.

القرار

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

7

أ0د 0حسن /ما
السام

عاا

أستال

الهناسة
المعمارية

النظبببببببر فببببببببى إقتببببببببرا مجلببببببببس القسببببببببم
بوببببببب د الم افقبببببببة علبببببببى نببببببباب سبببببببيادته
للتببببببباريس بقسبببببببم الهناسبببببببة المعماريبببببببة
بكليببببببببببة الهناسببببببببببة جامعببببببببببة فبببببببببباروا
باإلسبببببببكنارية خبببببببا ال صببببببب الاراسبببببببي
الثبببببببببانى للعبببببببببام الجبببببببببامعى 1026/1027
علببببببى أد يكبببببب د النبببببباب يبببببب م الخمببببببيس
ب اقع  6ساعات.

واف
المجلس

تابع  :اإلنتاابات واإلستوارات -:
ال ظي ة

القسم

م

اًسم

8

د 0دينا مماو نصار

مارا

الهناسة
المعمارية

9

د 0إنجى أحما الوريف

مارا

الهناسة
المعمارية

د 0رانيا عاا العزيز
01
رساد

مارا

الهناسة
المعمارية

 00أ.د .أحما عااه النحاا

أستال
مساعا
مت رب

هناسة
الحاسب
والنظم

الم ض
النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقببببببة علببببببى نبببببباب سببببببيادتها للتبببببباريس
بقسبببببببببببم الهناسبببببببببببة المعماريبببببببببببة بكليبببببببببببة
الهناسبببببببة جامعبببببببة فببببببباروا باإلسبببببببكنارية
خبببببببا ال صببببببب الاراسبببببببي الثبببببببانى للعبببببببام
الجببببببببامعى  1026/1027علببببببببى أد يكبببببببب د
النبببببباب يبببببب مى اتءنببببببين واتربعببببببال ب اقببببببع
 21ساعة.
النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقببببببة علببببببى نبببببباب سببببببيادتها للتبببببباريس
بقسبببببببببببم الهناسبببببببببببة المعماريبببببببببببة بكليبببببببببببة
الهناسبببببببة جامعبببببببة فببببببباروا باإلسبببببببكنارية
خبببببببا ال صببببببب الاراسبببببببي الثبببببببانى للعبببببببام
الجببببببببامعى  1026/1027علببببببببى أد يكبببببببب د
النبببببباب يبببببب مى اتءنببببببين واتربعببببببال ب اقببببببع
 21ساعة.
النظبببببببر فببببببببى إقتببببببببرا مجلببببببببس القسببببببببم
بوبببببب د الم افقببببببة علببببببى نبببببباب سببببببيادتها
للتببببببباريس بقسبببببببم الهناسبببببببة المعماريبببببببة
بكليببببببببببة الهناسببببببببببة جامعببببببببببة فبببببببببباروا
باإلسبببببببكنارية خبببببببا ال صببببببب الاراسبببببببي
الثبببببببببانى للعبببببببببام الجبببببببببامعى 1026/1027
علبببببببى أد يكببببببب د النببببببباب يببببببب م اتءنبببببببين
ب اقع  6ساعات.
النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقببببببة علببببببى نبببببباب سببببببيادته للتبببببباريس
بكليبببببببببببة الهناسبببببببببببة جامعبببببببببببة فببببببببببباروا
باإلسببببببببكنارية خببببببببا ال صبببببببب الاراسببببببببي
الثببببببببببببانى (ربيببببببببببببع) للعببببببببببببام الجببببببببببببامعى
 1026/1027علببببببببببى أد يكببببببببببب د النببببببببببباب
يبببببببب مى اتربعببببببببال والخمببببببببيس مببببببببن /بببببببب
أسا ب اقع  6ساعات أسا عياً.

القرار

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

تابع  :اإلنتاابات واإلستوارات -:
م

اًسم

أ.د .مجاى عاا العظيم
05
أحما

ال ظي ة

القسم

أستال

هناسة
الحاسب
05
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الم ض
النظبببببر فبببببى إقتبببببرا مجلبببببس القسبببببم بوببببب د
الم افقببببببة علببببببى نبببببباب سببببببيادته للتبببببباريس
بكليبببببببببببة الهناسبببببببببببة جامعبببببببببببة فببببببببببباروا

القرار
واف
المجلس

والنظم

باإلسببببببببكنارية خببببببببا ال صبببببببب الاراسببببببببي
الثببببببببببببانى (ربيببببببببببببع) للعببببببببببببام الجببببببببببببامعى
 1026/1027علببببببببببى أد يكببببببببببب د النببببببببببباب
يببببب م اتربعبببببال مبببببن /ببببب أسبببببا ب اقبببببع 6
ساعات أسا عياً.

خامسا ً  :ما يستجا من أعما -:
.i

واف المجلس على طلب السيا اتستال الا/ت ر  /محما عاا ال احا ي نس – اتستال المت رب بقسم هناسة اإلنتاج
بالكلية لتعيين سيادته عض اً يير مت رب بمجلس إدارة الور/ة التجارية لألخواب وللك لماة ءاث سن ات إعتاارا
من  , 6132/3/3و/ذلك الترخيص له فى الجمع بين عمله بالكلية وعض ية مجلس ادارة الور/ة سال ة الذ/ر.
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الو د التعليمية
م
2

الم ض
النظر فى خطاب قسم
الرياضيات وال يزيال الهناسية
بو د طاب السنة اًعاادية
الذين لم يسجل ا أرقام نمالجهم
فى أوراق إجاباتهم فى مادة
الميكانيكا فى ال ص الاراسى
اًو .

1

النظر فى تحايا م اعيا
إمتحانات نهاية ال ص الاراسى
الجامعى
للعام
الثانى
.5102/5102

3

النظر فى تحايا شروط
اإللتحاق باتقسام وعقا إمتحاد
قارات العمارة للعام الجامعى
.5102/5102

أوًً :الم تمرات العلمية -:
تقرير حض ر م تمر -:

القرار

ت صية لجنة ش د طاب
توكي لجنة لاح الم ض من :
ا.د .محما جابر أب على  ،ا.د .محما عاا ال تا شامه  ،واف المجلس على
ا.د .محما عاا الحميا إسماعي  ،ا.د .أحما حسن مت لى اقترا اللجنة مع
الوريف  ،ا.د .محما نزيه الارينى  ،ا.د .محما ناصر الت /يا على ضرورة
درويش  ،ا.د .على محما على عكا  ،ا.د .أحما عاش ر قيام السادة المراقاين
بمراجعة إستي ال
 ،ا.د .يسرى طه
وقا اجتمعت اللجنة بتاريخ  1026/4/6وانتهت إلى بيانات الطاب  ،مع
قيام اللجنة الموكلة
الت صية التالية :
 – 2قيام لجنة تصحيح المادة بمراجعة جميع الحاًت بمراجعة مقترحات
اتقسام إلعتماد
التى بها خط أو عام /تابة رقم النم لج وإتخال ما تراه
نم لج م حا إلجابات
مناساا ً تخالة فى اإلعتاار مصلحة الطاب.
أس لة اإلختيار
 – 1مخاطاة اتقسام العلمية إلرسا مقتر لنمالج
المتعاد
إجابات أس لة اإلختيار المتعاد تمهيااً لت حيا نمالج
اإلجابات.
اقترا اللجنة بتقايم مقتر متكام يوم بااية ونهاية واف المجلس على
بال اإلمتحانات فى
اإلمتحاد ومتضمنا ً م عا مناقوة مواريع التخرج
 12ماي ، 1026
وتحادت أيام ، 4 ، 3
 7ي لي 1026
لمناقوة المواريع
اقترحت اللجنة اإللتزام بقرار مجلس الكلية فى جلسته واف المجلس على
قيام اللجنة الساب
رقم ( )22بتاريخ  1027/6/1بو د شروط تنسي
توكيلها فى الانا
اتقسام العلمية  ،وأد يق م قسم الهناسة المعمارية
اتو بمراجعة
بتقايم مقتر القسم بآليات إمتحاد القارات.
مقتر قسم الهناسة
المعمارية وعرضه
على مجلس الكلية
فى جلسته القادمة

العاقات الثقافية

م
2

ال ظي ة/القسم
اًسم
اتستال
ا.د/ .امببببببببببب عاببببببببببباالعظيم
المت رب بقسم
الو ربجى
الهناسة
الميكانيكية

1

اتستال
المساعا بقسم

ا.د .مسع د بوير الغنيمى

الاياد
النظر فى اقترا مجلس القسم ولجنة الكلية للعاقات
الثقافية بالم افقة على التقرير المقام من سيادته عن
حض ره الم تمر الاولى الثامن عور لهناسة أنظمة
القارة والطاقة الذى عقا خا ال ترة من
 1026/2/18حتى  1026/2/11بماينة دبى
باإلمارات العربية وقا تم القال محاضرة عن الم تمر
بالقسم.
النظر فى اقترا مجلس القسم ولجنة الكلية للعاقات
الثقافية بالم افقة على التقرير المقام من سيادته عن
04
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القرار

واف
المجلس

واف
المجلس

الهناسة
الكهربية

حض ر الم تمر الاولى ًتصاًت المستهلكين
والواكات الذى عقا خا ال ترة من 1026/2/1
حتى  1026/2/21باا فيجاا بال ًيات المتحاة
اًمريكية وقا تم القال محاضرة عن الم تمر بالقسم.

ءانياً :اإلجا ات الاراسية -:
أ – اًي اد فى أجا ة دراسية -:
م
2

اًسم
م .أحمببا محم ب د محمببا السببيا
مصط ى

ال ظي ة/القسم
المعيا بقسم
الهناسة الن وية
واًشعاعية

الاياد

القرار

النظببر فببى اقتببراج مجلببس القسببم ولجنببة الكليببة
للعاقات الثقافية بالم افقة على اي اد سيادته فبى
اجببا ة دراسببية للحص ب علببى درجببة الببا/ت راه
من ال ًيات المتحباة اًمريكيبة وللبك لاسبت ادة
مببن المنحببة المقامببة لسببيادته مببن جامعببة ن ب رث
/ارولينبببا لمببباة عبببام قابببب للتجايبببا اعتاببباراً مبببن
تبباريخ السبب ر بمرتببب يصببرو بالببااخ علببى أً
يغببببادر أرض البببب طن قابببب  1026/2/24تبببباريخ
اتمام عامين بالخامة).
(تاريخ تعين سيادته معيا .)1024/2/23

واف
المجلس

ب – ما أجا ة دراسية -:
م
2

ال ظي ة/القسم
اًسم
المارا
م .أحمببببا عااالسببببام محمبببب د
المساعا بقسم
السيا
الرياضيات
وال يزيال
الهناسية وعض
اًجا ة الاراسية
بجامعة برياج
ب رت بال ًيات
المتحاة
اًمريكية
المارا
م .عمرو محما محما عياد
المساعا بقسم
هناسة الرى
والهياروليكا
وعض اًجا ة
الاراسية بجامعة
بريتيش
 /ل مايا بكناا

3

المعيا بقسم
الهناسة
المعمارية
وعض اًجا ة
الاراسية بمعها
ماساش ستى

1

م .دينا عزالاين الزن لى

الاياد

القرار

النظببر فببى اقتبببرا مجلببس القسبببم ولجنببة الكليبببة
للعاقبببات الثقافيبببة بالم افقبببة علبببى مبببا اًجبببا ة
الاراسببية لسببيادته لمبباة عببام ءببامن ببباود مرتببب
اعتاببباراً مبببن  1026/2/22حتبببى  1022/2/20أو
تاريخ المناقوة ايهما أقبرب تاريخبا ً علبى اد يكب د
هذا الما ه اخر ما لسيادته.
(سبببافر سبببيادته فبببى  1001/2/22للحصببب علبببى
درجببة الببا/ت راه مببن ال ًيببات المتحبباة اًمريكيببة
اخر ما حصب عليبه عبام سبابع بباود مرتبب حتبى
.)1026/2/20

واف
المجلس

النظبببر فبببى اقتبببرا مجلبببس القسبببم ولجنبببة الكليبببة
للعاقبببات الثقافيبببة بالم افقبببة علبببى مبببا اًجبببا ة
الاراسببية لسببيادته لمبباة عببام سببابع وأخيببر ببباود
مرتبببببببببب اعتاببببببببباراً مبببببببببن  1027/8/21حتبببببببببى
 1026/8/28أو تبببباريخ المناقوببببة ايهمببببا أقببببرب
تاريخاً.
(سبببافر سبببيادته فبببى  1001/8/21للحصببب علبببى
درجة الا/ت راه من /ناا اخر مبا حصب عليبه عبام
سادا باود مرتب حتى .)1027/8/28
النظر فى اقترا مجلس القسم بالم افقبة علبى مبا
اًجا ة الاراسية لسيادتها لمباة عبام سبابع بباود
مرتبببببببببب اعتاببببببببباراً مبببببببببن  1027/8/14حتبببببببببى
 1026/8/13أو تبببباريخ المناقوببببة أيهمببببا أقببببرب
تاريخا ً مع إلغال اًنذار الممن لسيادتها بم افقبة
اتسببتال الببا/ت ر/نائب رئببيس الجامعببة للاراسببات
02
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واف
المجلس

واف
المجلس

بال ًيات
المتحاة
اًمريكية

العليا والاح ث بتاريخ .1026/1/28
(سافرت سيادتها فبى  1001/8/14للحصب علبى
درجببة الببا/ت راه مببن ال ًيببات المتحبباة اًمريكيببة
اخر ما حص عليه عام سادا بباود مرتبب حتبى
.)1027/8/13
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جـ – منح عام للتاريب -:
م
2

ال ظي ة/القسم
اًسم
م .أحمبببا عابببا الحميبببا محمبببا المارا المساعا
بقسم هناسة الرى
على الاين
والهياروليكا
وعض اًجا ة
الاراسية بجامعة
/ي ت بالياباد

1

م .محما يسرى احما سليماد

الاياد

النظببر فببى اقتببرا مجلببس القسببم ولجنببة الكليببة
للعاقببات الثقافيببة بالم افقببة علببى مببنح سببيادته
عبببام للتببباريب اعتاببباراً مبببن  1026/3/22حتبببى
 1022/3/20ببباود مرتببب حي ب نبباقش الارجببة
فى .1026/3/20
(سببافر سببيادته فببى  1022/20/4للحص ب علببى
درجة الا/ت راه من الياباد -اخر ما حصب عليبه
عببام خببامس بمرتببب حنببى  - 1026/20/3نبباقش
الارجببببة فببببى  1026/3/20فببببى نطبببباق العببببام
الخامس).
المارا المساعا النظببر فببى اقتببرا مجلببس القسببم ولجنببة الكليببة
بقسم الرياضيات للعاقببات الثقافيببة بالم افقببة علببى مببنح سببيادته
عبببام للتببباريب اعتاببباراً مبببن  1027/1/27حتبببى
وال يزيال
 1026/1/24ببباود مرتببب حي ب نبباقش الارجببة
الهناسية وعض
اًجا ة الاراسية فى .1027/1/24
(سببافر سببيادته فبببى  1022/7/2للحصبب علبببى
بجامعة  /نك رديا
درجببة الببا/ت راه مببن /نبباا اخببر مببا حص ب عليببه
بكناا
عبببام خبببامس بمرتبببب حتبببى  -1026/4/30حيببب
نبباقش الارجببة فببى  1027/1/24فببى نطبباق العببام
الخامس).

القرار

واف
المجلس

واف
المجلس

د – إحتساب فترة تجاو -:
م
2

اًسم
م .مجاى محما /ام شاهين

ال ظي ة/القسم
المارا المساعا
بقسم هناسة
الم اصات
وعض اًجا ة
الاراسية سابقا ً
بجامعة واترل
بكناا

الاياد

القرار

النظبببر فبببى اقتبببرا مجلبببس القسبببم ولجنبببة الكليبببة
للعاقبات الثقافيبة بالم افقببة علبى احتسباب ال تببره
التببى تجاو هببا سببيادته اعتابباراً مببن 1026/2/26
(التاريخ التالى لمناقوة الارجة) حتبى 1026/3/7
(التباريخ السبباب ًسبتامه العمب ) امتبااد لاجببا ة
الاراسبببية بمرتبببب للبببك لظبببروو اجبببرالات تعببباي
الرساله وأخرى شخصية.
(سبببافر سببببيادته فبببى  1021/8/2للحصبببب علببببى
درجببة الببا/ت راة مببن /نبباا – اخببر مببا حصب عليببه
عام رابع بمرتب حتى .)1026/8/6

واف
المجلس

تابع  :إحتساب فترة تجاو -:
1

م .على حلمى حاما محم د

المارا المساعا
بقسم الهناسة
الكهربية وعض
اًجا ة الاراسية
سابقا ً بجامعة
ل يس في
بال ًيات المتحاة
اًمريكية

النظببر فببى اقتببرا مجلببس القسببم ولجنببة الكليببة
للعاقات الثقافية بالم افقة على احتساب ال تبرة
التببببببببى تجاو هببببببببا سببببببببيادته اعتابببببببباراً مببببببببن
( 1027/21/11اليببب م التبببالى ًنتهبببال اخبببر مبببا
للتبببباريب) حتببببى ( 1026/3/7التبببباريخ السبببباب
ًستامه العم ) باود مرتب للبك نظبرا لظبروو
خاصة بالتاريب واخرى شخصية.
(سافر سيادته فى  1001/21/11للحصب علبى
درجببة الببا/ت راة مببن امريكببا – اخببر مببا حصبب
عليببببه فتببببرة للتبببباريب مببببن  1027/2/27حتببببى
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واف
المجلس

.)1027/21/18

هـ  -تطاي الل ائح (اًنذار بالع دة) -:
م
2

اًسم
م .شريف عاد حاوة

الاياد
ال ظي ة/القسم
المارا المساعا النظر فى اقترا مجلس القسبم ولجنبة الكليبة
للعاقبببات الثقافيبببة بالم افقبببة علبببى تطايببب
بقسم الهناسة
اللببب ائح المعمببب بهبببا علبببى سبببيادته وللبببك
الكهربية وعض
اًجا ة الاراسية بدنذاره بالع دة خا شهرين حي أنه نباقش
بجامعة ستان رد الارجبببة فبببى  1027/8/12انتهبببى اخبببر مبببا
بال ًيات المتحاة لسيادته عام سادا حتى  1027/1/24باود
مرتبببب وبالتبببالى ًيحببب لسبببيادته المبببا بعبببا
اًمريكية
المناقوة .
(سبببافر سبببيادته فبببى  1001/1/27للحصببب
علبى درجبة البا/ت راة مبن امريكبا – اخبر مببا
حص عليه عام سادا حتى .)1027/1/24

08
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القرار

واف
المجلس

الدراسات العليا

أوالً :قسم الهندسة اإلنشائية -:

الارجة

الم ض
اسم الطالب :ساره السيا محما مصط ى قناي
م ض  :خ اص الخرسانه المصا به فى م اسير .PVC
)Properties of concrete cast in poly vinyl chloride (PVC
tube.
تحت إشراو :أ.د .حافظ السيا اليمنى  ،أ.د .عاا المعطى محما عاا
منح
المعطى.
الارجات
اسم الطالب :دينا بسطاد سعا ابا يزيا
م ض  :ت حيا تقييم العطالات لمواريع الانال فى مصر.
Standardization of Bid evaluation in construction
projects in Egypt.
تحت إشراو :أ.د .شريف محما حافظ ،أ.د .ريم د فاي عزيز.
اسم الطالب :على حسن على حسن شعاد
م ض  :تقييم خ اص الخرسانه المهاجمه بالكاريتات بدستخاام النمذجه
الرياضية.
مع تحايا عن اد الاح ليصاح ( :تقييم خ اص الخرسانة المعرضة
لمهاجمة /اريتات الماينسي م بدستخاام النمذجة الكيميائية الميكانيكية)
علما ب د هذا التحايا ً يمس ج هر الاح .
Assessment of concrete properties subjected to
magnesium sulfate attack using chemo-mechanical
modeling.
تحت إشراو :أ.د .أحما محما دياب  ،أ.د .حافظ السيا اليمنى  ،أ.د .عاا
المعطى محما عاا المعطى.
توكي
* المهناا المذ /ر له بح منو ر فى :

لجنة
الحكم

& * International Journal for Research in Applied Science
Engineering Technology (IJRASET). Vol 3 Issue IX, September
2015.
& * International Journal for Research in Applied Science
Engineering Technology (IJRASET). Vol 4 Issue I, January 2016.

تاريخ القيا

القرار

ماجستير
الهناسة

خريف
1020

واف
المجلس

ماجستير
الهناسة

ربيع 1021

واف
المجلس

د/ت راه

خريف
1020

واف
المجلس

على أد تك د اللجنة مك نة من - :
مورفا ً
أستال مت رب بالكلية
 -2أ.د .أحما محما دياب
ورئيسا ً
أستال بكلية الهناسة جامعة حل اد
 -1أ.د .شريف محما فخرى
عض اً
 -3أ.د .على عاا الحكم على عااه أستال بالكلية
عض ا ً
مورفا ً
أستال بالكلية
 - 4أ.د .حافظ السيا اليمنى
وعض اً

تابع :قسم الهندسة اإلنشائية -:
اسم الطالب :هاة صابر محما أحما
م ض  :تحلي الكمرات العميقة المستمرة الخرسانية
توكي لجنة
المسلحة.
الحكم
Analysis
of
reinforced
concrete
continuous deep beams.
09
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ماجستير
العل م
الهناسية

خريف 1020

واف
المجلس

تحت إشراو :أ.د .محيى الاين صا شكرى  ،أ.د .سعيا
محما عاا القادر  ،أ.د/ .ى إبراهيم محم د.
على أد تك د اللجنة مك نة من - :
 -2أ.د .محيى الاين صا شكرى أستال مت رب بالكلية
مورفا ً
ورئيسا ًً
أستال بكلية الهناسة
 -1أ.د .أحما محما فرحات
جامعة القاهرة
عض اً
 -3أ.د .طارق إبراهيم عاياو أستال بالكلية
عض ا ًً
أستال بالكلية مورفا ً
 - 4أ.د .سعيا محما عام
وعض اً
ثانيا ً :قسم الهندسة الكهربية -:
الم ض
اسم الطالب :محما السيا محما محم د حرب
م ض  :تصنيع وت صيف المكث ات ال ائقة لتخزين
الطاقة.
Fabrication and characterization of
supercapacitors for energy storage.
تحت إشراو :أ.د .مظهر بسي نى طاي  ،أ.د .معتز باهلل
محما سليماد.
منح
اسم الطالب :خالا فرج شحاته سامه
الارجات
م ض  :تطايقات التحكم التنا ى فى العزم والسرعة
للمحر/ات الحثية متعادة اتوجه.
Application of predictive torque and
speed controllers to multiphase induction
machines.
تحت إشراو :أ.د .محما مجاى أحما محما  ،د .أيمن
سامى إبراهيم  ،د/ .ريم حسن محما ي سف.
تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
اسم الطالب :إسام مماو على سيا يا ى
فى نظم الق ى الكهربية.
م ض  :الت ليا الم
مع تحايا عن اد الاح ليصاح ( :دمج نظم الت ليا
بدمكانيات مرشح القارة الكهربى اإليجابى
الم
لتحسين ج دة القارة) علما ً ب د هذا التحايا ً يمس
توكي لجنة
ج هر الاح .
الحكم
Integration of distributed generation
interface with active power filter
capabilities
for
power
quality
enhancement.
تحت إشراو :أ.د .ناي حسن عااسى  ،د/ .ريم حسن
51
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الارجة

تاريخ القيا

القرار

د/ت راه

خريف 1023

واف
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية

ربيع 1021

ماجستير
العل م
الهناسية

ربيع 1022

واف
المجلس

واف
المجلس

ي سف.
على أد تك د اللجنة مك نة من - :
 -2أ.د .ناي حسن محم د عااسى أستال بالكلية مورفا ً
ورئيسا ً
 -1أ.د .فتحى ماروك أب العينين أستال مت رب بالكلية
عض اً
 -3أ.د .أحما أنس ال ج د ها أستال باً/اديمية العربية
للعل م والتكن ل جيا
عض ا ً
اسم الطالب :أحما عاد شوتاوى
م ض  :دراسة وفحص لل ج ة الرنانة لات الحلقة
المن صلة بالم اد ورال الطايعة وتطايقاتها فى تصميم
اله ائى الوريحى.
Study
and
investigation
of
complementary split ring resonators
(CSRR) metamaterials and its application
in microstrip antenna design.
توكي لجنة تحت إشراو :أ.د .حسن محما عاا العا الكمو شى.
حكم رسالة على أد تك د اللجنة مك نة من - :
 -2أ.د .حسن محما الكمو شى أستال مت رب بالكلية
تكميلية
مورفا ً
ورئيسا ً
 -1أ.د .ن ر الاين حسن إسماعي أستال بالكلية
عض اً
 -3أ.د .درويش عاا العزيز محما أستال باً/اديمية
العربية
للعل م والتكن ل جيا
عض ا ً
تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
اسم الطالب :ماجا محما حن ى مصط ى
م ض  :توغي نظم الق ى لات المناط المتعادة.
Operation of multiarea power systems.
تحت إشراو :أ.د .ناي حسن عااسى  ،د/ .ريم حسن
ي سف.
على أد تك د اللجنة مك نة من - :
توكي لجنة
 -2أ.د .إمتثا نجم عاا ر أستال مت رب بالكلية
اإلمتحاد
رئيسا ً
الت هيلى
أستال مت رب بالكلية
 -1أ.د .محما مجاى أحما
عض اً
 -3أ.د .ناي حسن عااسى أستال بالكلية مورفا ً
وعض اً
اسم الطالب :أحما سمير مصط ى الترجماد
م ض  :اله ائيات الذ/ية.
50
الجلسة التاسعة بتاريخ 1026 /4/21

خريف 1024

واف
المجلس

ربيع 1021

واف
المجلس

ربيع 1020

واف
المجلس

Smart Antennas.
تحت إشراو :أ.د .حسن عاا العا الكمو شى  ،أ.د .أحما
خيرى أب السع د (رحمه ر).
على أد تك د اللجنة مك نة من - :
 -2أ.د .حسن محما عاا العا الكمو شى أستال مت رب بالكلية
مورفا ً ورئيسا ً
 -1أ.د .ن ر الاين حسن إسماعي أستال مت رب بالكلية
عض اً
أستال مساعا بالكلية
 -3أ.د .نهى عثماد قرنى
عض ا ً
أستال مساعا مت رب بالكلية
 -4أ.د .محما ر ق محما ر ق

عض اً

اسم الطالب :أحما عاد محم د وهياة
م ض  :تخطيط نظم الت يع.
تحت إشراو :أ.د .أحما رمضاد عاا العزيز شعااد  ،د.
تعاي لجنة /ريم حسن محما ي سف.
إشراو
وللك بدضافة د .عال الاين إسماعي أب فرد المارا بمعها
اًسكنارية العالى للهناسة والتكن ل جيا الى لجنة اإلشراو
وللك أد م ض الرسالة ه إمتااد لم ض رسالة الا/ت راه
الخاصة بسيادته.

تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
اسم الطالب :أحما محما فتحى عاا المطلب أب شعره
م ض  :أمثلة خطة ت سيع شاكة النق عن طري
تط ير خ ار م ال ض ى الت اضلى.
تحت إشراو :أ.د .أحما رمضاد عاا العزيز شعااد  ،د.
تعاي لجنة
حسام الاين مصط ى عااه.
إشراو
وللك بدضافة د .عال الاين إسماعي أب فرد المارا
بمعها اًسكنارية العالى للهناسة والتكن ل جيا الى لجنة
اإلشراو وللك أد م ض الرسالة ه إمتااد لم ض
رسالة الا/ت راه الخاصة بسيادته.
اسم الطالب :محم د عاا العزيز محم د
إلغال
التسجي
بنال على
تقارير
السادة
المورفين

اسم الطالب :إسام أحما السيا محما ضيف
اسم الطالب :مصط ى على عاا المنعم الغنام
اسم الطالب :أحما محما سعيا عاا المنعم
55
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ماجستير
العل م
الهناسية

ماجستير
العل م
الهناسية

ماجستير
العل م
الهناسية
ماجستير
العل م
الهناسية
ماجستير
العل م
الهناسية
ماجستير
العل م
الهناسية

خريف 1023

خريف 1024

ربيع 1020

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

ربيع 1020

واف
المجلس

ربيع 1020

واف
المجلس

خريف 1001

واف
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية
ماجستير
العل م
الهناسية

اسم الطالب :رامى محما شعااد بخيت
اسم الطالب :سعا عاش ر أحما
تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
إلغال
اسم الطالب :مصط ى صاحى رمضاد
التسجي
بنال على
تقارير
السادة
اسم الطالب :نهى أحما عاا العزيز حسن
المورفين
ثالثاً :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
الم ض

منح
الارجات

خريف 1020

واف
المجلس

خريف 1020

واف
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية

خريف
1020

واف
المجلس

د/ت راه

ربيع
1020

واف
المجلس

تاريخ
القيا

القرار

الارجة

اسم الطالب :أمجا إبراهيم منص ر
م ض  :السرياد أس الا ابات القطرية لات اتعتاب.
* رأت اللجنه تعاي عن اد الاح ليصاح  :التاف خا الا ابات
القطرية لات اتعتاب.
Flow through radial gates with sills.
تحت إشراو :أ.د .فاروق عاا ر ال تيانى  ،أ.د .محما أحما أب رحيم
 ،أ.د .محما عاا الرا ق محما ر ق.
اسم الطالب/ :ريمة عاا الصما حاوى السيا مطحنه
م ض  :التقييم الهياروليكى و الاي ى لقنا المحم دية.
Hydraulic and environmental evaluation of
Mahmoudia canal.
تحت إشراو :أ.د .هيثم محما ع ض  ،د .محما محما محم د عاا
المعطى.

ماجستير
العل م
الهناسية

ماجستير
الهناسة

خريف
1020

ربيع
1023

واف
المجلس

واف
المجلس

رابعا ً :قسم الهندسة المعمارية -:
الم ض

منح
الارجات

الارجة

اسم الطالب :عاطف فاروق محما العطار
م ض  :اإلداره المعمارية وهناسة القيمة  :دور اإلدارة القائمة على
المورو فى يادة قيمة تصميم الموروعات.
Architectural management and value engineering:
the role of project – based management (PBM) in
increasing projects' design value.
تحت إشراو :أ.د .خالا السيا الحجلة  ،أ.د .ريم د فاي عزيز  ،د.
محما نصر أحما نصر.

ماجستير
العل م
الهناسية

تاريخ القيا

ربيع 1020

القرار

واف
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
منح
الارجات

اسم الطالب :مصط ى أحما أب ال تح السيا محما
ماجستير
م ض  :ت ءيرات اإلستاامه وتكن ل جيا النان على التصميم.
العل م
The impacts of sustainability and Nano – technology
 on design.الهناسية
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ربيع 1020

واف
المجلس

توكي
لجنة
الحكم

تحت إشراو :أ.د .مصط ى مرسى العربى  ،أ.د .طارق عاا الحميا
مصط ى فريلى.
اسم الطالب :منى بورى محم د محما مر وق
م ض  :التعاي التحايثى لل اجهات الزجاجية لماانى المكاتب لتحسين
الظروو الاي ية الااخلية فى دو مجلس التعاود الخليجى.
Retrofitting of highly glazed office building facades
to improve the internal environmental conditions in
GCC Countries.
تحت إشراو :أ.د .على ف اد بكر  ،د .ياد محما طارق الصياد.
اسم الطالب :مروه ن ر الاين إبراهيم شر/س
م ض  :تقييم ما بعا اإلشغا للماانى التعليمية.
مع تحايا عن اد الاح ليصاح ( :تقييم مابعا اإلشغا للماانى التعليمية
– ماخ ترب ى ن سى لتقييم ج دة الاي ة الااخلية لماانى التعليم قا
اتساسى) علما ب د هذا التحايا ً يمس ج هر الاح .
Post occupancy evaluation (POE) of educational
buildings – psycho-pedagogical based approach to
the assessment of environmental quality in
preschools.
تحت إشراو :أ.د .محما عاا العا إبراهيم  ،أ.د .طارق عاا الحميا
فريلى.
* المهناسة المذ /رة لها بح منو ر فى :
International Journal of new technology and
research (IJNTR) ISSN: 2454-4116, Volume 2,
ISSUE-2 February, 2016, Pages 34-42.
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
مورفا ً
 -2أ.د .محما عاا العا إبراهيم أستال مت رب بالكلية
ورئيسا ً
 -1أ.د .شعااد طه إبراهيم طه أستال مت رب ونائب رئيس جامعة بنها
سابقا ً

ماجستير
العل م
الهناسية

د/ت راه

ربيع 1022

واف
المجلس

خريف
1023

واف
المجلس

عض ًا
 -3أ.د .مصط ى مرسى العربى أستال بالكلية
عض ا ً
 -4أ.د .طارق عاا الحميا فريلى أستال ورئيس القسم بالكلية مورفا ً
وعض اً

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :سمر ع ض عاا الحميا سليماد شعااد
م ض  :إدارة التصميم واتدال والتن يذ للماانى الخضرال.
مع تحايا عن اد الاح ليصاح ( :إدارة الماانى الخضرال –
التصميم واتدال والتن يذ) علما ب د هذا التحايا ً يمس ج هر ماجستير
توكي لجنة
العل م
الاح .
الحكم
 Green building management – (Design,الهناسية
Performance, and Construction).
تحت إشراو :أ.د .محما عاا العا إبراهيم شحاته  ،أ.د .محما
طارق محما الصياد.
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خريف
1021

واف
المجلس

* المهناسة المذ /رة لها بح منو ر فى  :مجلة القطا
JAUES ISSN 1110-6409.الهناسى بات هر
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
 -2أ.د .محما عاا العا إبراهيم أستال مت رب بالكلية مورفا ً
ورئيسا ً
أستال بالكلية
 -1أ.د .على ف اد بكر
عض اً
 -3أ.د .سحر محم د اترناؤوطى أستال بكلية ال ن د الجميلة
عض ا ً
 -4أ.د .محما طارق محما الصياد أستال مساعا مت رب بالكلية
مورفا ً
وعض اً
اسم الطالب :محما أحما محما أمين أحما ع ي ى
م ض  :التعليم المعمارى.
مع تحايا عن اد الاح ليصاح ( :نح تجربة تعليم أ/ثر مائمة :
حلقة ال ص بين عملية التصميم وطرق الطلاة فى التعلم) علما ً
ب د هذا التحايا ً يمس ج هر الاح .
Toward tailored design studios: Bridging gap
between design process and students' learning
styles.
تحت إشراو :أ.د .على ف اد بكر  ،د .يسرى مصط ى عنانى.
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
مورفا ً
أستال بالكلية
 -2أ.د .على ف اد بكر
ورئيسا ً
 -1أ.د .خالا السيا الحجلة أستال بالكلية
عض ا ًً
 -3أ.د .ني ين يريب السيا أستال بكلية ال ن د الجميلة
عض ا ًً
تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :تًل أحما عاا العزيز محما تر/ى
م ض  :خصائص الاي ة الااخلية بالماارا اإلبتاائية وت ءيرها
على اتدال واإلنتاجية.
مع تحايا عن اد الاح ليصاح ( :ج دة الاي ة الااخلية فى الماارا
اإلبتاائية وت ءيرها على اتدال واإلنتاجية) علما ً ب د هذا التحايا ً
يمس ج هر الاح .
توكي لجنة Indoor environmental quality in elementary school
and its effect on performance and productivity.
الحكم
تحت إشراو :أ.د .طارق عاا الحميا مصط ى فريلى  ،د .ياد
محما طارق الصياد.
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
 -2أ.د .طارق عاا الحميا فريلى أستال ورئيس القسم بالكلية
مورفا ً
ورئيسا ً
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ماجستير
العل م
الهناسية

خريف
1022

ماجستير
العل م
الهناسية

ربيع 1021

واف
المجلس

واف
المجلس

أستال بكلية ال ن د الجميلة

 -1أ.د .حاتم عاا المنعم الط ي
عض اً
أستال بالكلية
 -3أ.د .محما أن ر فكرى
عض اً
اسم الطالب :لميال عاد رجب شاهين
م ض  :ال راب الرقمى.

Digital space.
تحت إشراو :أ.د .محما عاا العا إبراهيم  ،أ.د .محما طارق محما
الصياد.
* المهناسة المذ /ره لها بح منو ر فى :
International Journal of Engineering and Technical
Research. (IJETR) Vol. 4 Issue 3 (March 2016).

على أد تك د اللجنه مك نه من - :
 -2أ.د .محما عاا العا إبراهيم أستال مت رب بالكلية مورفا ً
ورئيسا ً
أستال مت رب بكلية ال ن د
 -1أ.د .مجاى محما م سى
الجميلة
عض اً
أستال بالكلية
 -3أ.د .محما عاصم محم د
عض اً
 -4أ.د .محما طارق محما الصياد أستال مساعا مت رب بالكلية
مورفا ً
وعض اً
تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :عاا ر م تا صالح بن محم د
م ض  :اإلستاامه و اله ية العمرانية  -ليايا.
Sustainable and the urban identity – Libya.
تحت إشراو :أ.د .محما عاا العا إبراهيم  ،أ.د .طارق عاا
لحميا فريلى  ،أ.د .هانى عاا الج اد عياد.
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
 -2أ.د .محما عاا العا إبراهيم أستال مت رب بالكلية مورفا ً
ورئيسا ً
أستال بالكلية
توكي لجنة  -1أ.د .محما عاصم حن ى
اإلمتحاد عض اً
 -3أ.د .محما طارق الصياد أستال مساعا مت رب بالكلية
الوام
عض اً
اسم الطالب :محم د عاا الكريم م تا
م ض  :الماينة اًيك ل جية  -مصراته.
Ecological city – Misrata.
تحت إشراو :أ.د .محما عاا العا إبراهيم  ،أ.د .محما طارق
الصياد  ،أ.د .إبراهيم السيا معروو.
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
 -2أ.د .محما عاا العا إبراهيم أستال مت رب بالكلية مورفا ً
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ماجستير
العل م
الهناسية

خريف
1023

واف
المجلس

ربيع 1023

واف
المجلس

خريف
1023

واف
المجلس

ورئيسا ً
 -1أ.د .طارق عاا الحميا فريلى أستال ورئيس القسم بالكلية
عض اً
أستال بالكلية
 -3أ.د .هانى محما عياد
عض اً
إلغال
التسجي
بنال على
تقارير
السادة
المورفين

ماجستير
العل م
الهناسية
ماجستير
الهناسة
ماجستير
الهناسة
ماجستير
الهناسة

اسم الطالب :أميره مرسى حسن مرسى
اسم الطالب :أمنية أحما مختار عيسى
اسم الطالب :ياسمين أحما رجب إبراهيم
اسم الطالب :إيماد سمير فهمى على

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
إلغال
التسجي
بنال على
اسم الطالب :وسام محما رض اد
تقارير
السادة
المورفين
إلغال
التسجي
بنال على
طلاه

ماجستير
العل م
الهناسية
ماجستير
العل م
الهناسية
ماجستير
العل م
الهناسية

اسم الطالب :ف اد سامى ف اد يي
اسم الطالب :أحما محما محم د حسين

ربيع 1001
ربيع 1001
ربيع 1001
ربيع 1001

خريف
1008

واف
المجلس
واف
المجلس
واف
المجلس
واف
المجلس

واف
المجلس

ربيع 1021

واف
المجلس

خريف
1027

واف
المجلس

خامسا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الارجة

منح
الارجات

الم ض
اسم الطالب :راناا إصا خلي ة خلي ة ينيم
م ض  :تط ير أيوية ب ليمرية من الماادًت اتي نية لتطايقات
خايا ال ق د.
Development of polymer ion exchange
د/ت راه
polyelectrolyte membranes for fuel cell
applications.
تحت إشراو :أ.د .محما حسين عاا المجيا  ،أ.د .محما سمير
محيى الاين.
اسم الطالب :هاير رجب عاا المنعم عاش ر
ماجستير
م ض  :يادة معا معالجة المخل ات السائلة فى م اع الطاقة
العل م
الثابتة.
الهناسية
Intensification of the rate of wastewater
57
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تاريخ القيا

القرار

ربيع 1021

واف
المجلس

ربيع 1020

واف
المجلس

treatment in a fixed bed reactor.
تحت إشراو :أ.د .إبراهيم أحما سالم منص ر  ،أ.د .مروه عاا
ال تا عاا الرحمن.
تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
اسم الطالب :أحما إبراهيم حسن إبراهيم /يانى
م ض  :دراسة ح إنتاج ال ق د السائ من مخل ات الااستيك.
Study on production of liquid fuels from plastic
wastes.
تحت إشراو :أ.د .محما حسين عاا المجيا  ،أ.د .جيهاد فاروق ملش
 ،د .عامر عاا الر اق شعير.
اسم الطالب :أحما مصط ى صادق عاا الرحمن
م ض  :دراسة معالجة المخل ات السائلة عن صناعة الا يات
منح
بطريقة فنت د الكهربية المط ره.
Study on the treatment of effluents from paint
الارجات
industry by modified electro-fenton process.
تحت إشراو :أ.د .محما حسين عاا المجيا  ،د .ريهام أب ال ض
فزا .
اسم الطالب :حسام الاين جا /ام محم د مصاا
م ض  :الح اظ على الم ارد من خا تكام المادة والطاقة.
Resource conservation through mass and energy
integration.
تحت إشراو :أ.د .شعااد على عطية نصير  ،د .عاير محم د شعيب.
اسم الطالب :محما مجا السمرى
م ض  :دراسة ت ءير بعض المل ءات على التآ /الميكروجل انى
ًنابيب الرصف.
Studying the effect of some pollutants on
microgalvanic corrosion in draining pipelines.
تحت إشراو :أ.د .أحما أمين عط ط  ،أ.د .شعااد على عطيه نصير
 ،أ.د .مصط ى إبراهيم سالم.
* المهناا المذ /ر له بح مقا للنور فى :
Advances in Chemical Engineering and Science
Journal (ACES).
توكي لجنة
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
الحكم
أستال مت رب بالكلية
 -2أ.د .حسن عاا المنعم فرج
رئيسا ً
أستال مت رب بالكلية مورفا ً
 -1أ.د .أحما أمين عط ط
وعض اً
 -3أ.د .إبراهيم إسماعي إبراهيم محما أستال مت رب بكلية الهناسة
جامعة المنيا
عض ا ً
 -4أ.د .مصط ى إبراهيم أحما سالم أستال مساعا بالكلية مورفا ً
وعض اً

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
توكي لجنة اسم الطالب :أحما ي نس عاا العظيم السيا الاطري
م ض  :سمات التصميم لمعالجة الم نا يت المصرى الخام
الحكم
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ماجستير
العل م
الهناسية

خريف
1022

ماجستير
العل م
الهناسية

ربيع 1023

واف
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية

خريف
1020

واف
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية

خريف
1023

واف
المجلس

ماجستير
العل م

خريف
1020

واف
المجلس

واف
المجلس

الهناسية

ًسترجا الي راني م.
Design features to process the Egyptian crude
monazite for uranium recovery.
تحت إشراو :أ.د .حسن أحما عاا المنعم فرج  ،أ.د .أحما أمين
عاا العظيم عط ط  ،أ.د .محما سيا عاا الغنى.
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
أستال مت رب بالكلية
 -2أ.د .حسن عاا المنعم فرج
رئيسا ً
أستال مت رب بالكلية مورفا ً
 -1أ.د .أحما أمين عط ط
وعض اً
 -3أ.د .ناي محم د عاا المنعم أستال مت رب بكلية الهناسة
جامعة القاهرة
عض ا ً
 -4أ.د .مصط ى إبراهيم أحما سالم أستال مساعا بالكلية مورفا ً
وعض اً
اسم الطالب :عال الاين محما هوام محم د السيا النعناعى
م ض  :دراسة معالجة س ائ الح ر بطريقة الترويب الكهربى.
Study on the treatment of drilling fluids
wastewater by electrocoagulation.
تحت إشراو :أ.د .محما حسين عاا المجيا  ،أ.د .جيهاد فاروق
ملش.
* المهناا المذ /ر له بح منو ر فى :
 Egyptian Journal of Petroleum March 2016.ماجستير
العل م
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
الهناسية
 -2أ.د .محما حسين عاا المجيا أستال مت رب بالكلية
رئيسا ً
أستال مت رب بالكلية مورفا ً
 -1أ.د .أحما أمين عط ط
وعض اً
 -3أ.د .مروه فاروق القاضى أستال مساعا بماية اًبحاث
العلمية
والتكن ل جية
عض ا ً
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ربيع 1023

واف
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
اسم الطالب :محما عيسى محما إبراهيم
تحت إشراو :أ.د .إبراهيم سالم منص ر  ،أ.د .أسامه محم د أب
العنين.
لماة عام خامس إعتااراَ من ربيع  1026وحتى ربيع .1022
ما فترة
اسم الطالب :هاير محما بربرى محما جاد
التسجي
تحت إشراو :أ.د .حسن عاا المنعم فرج  ،أ.د .مصط ى إبراهيم
تطبيقا َ للماده
الالئحه سالم.
 53من
الداخلية للكلية لماة عام خامس إعتااراَ من ربيع  1026وحتى ربيع .1022
و المفعله بقرار اسم الطالب :على عاا ال تا أحما محما إبراهيم
وزارى
تحت إشراو :أ.د .يحيى عاا القادر الط ي  ،أ.د .منى السيا
رقم  3111فى
 5112/00/57عثماد.
لماة عام خامس إعتااراَ من ربيع  1026وحتى ربيع .1022
اسم الطالب :سالى محما فتحى محما عيا
تحت إشراو :أ.د .أحما أمين عط ط  ،د .عاد وليم ناشا.
لماة عام خامس إعتااراَ من ربيع  1026وحتى ربيع .1022
إلغال
التسجي
اسم الطالب :عاا ر فتحى محما رفاعى
بنال على
طلاه

ماجستير
العل م
الهناسية

واف
ربيع 1021
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية

واف
ربيع 1021
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية

واف
ربيع 1021
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية

واف
ربيع 1021
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية

واف
المجلس

سادسا ً :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
الارجة
الم ض
اسم الطالب :حسن محما حسن الك مى
ماجستير
م ض  :إستقصال متناقضة بانليف فى حالة الروب تات.
منح
 Investigation of Painleve's paradox for robots.العل م
الارجات
تحت إشراو :أ.د .أحما على إبراهيم شعااد عاش ر  ،أ.د .هوام الهناسية
عاا ال تا سعا القرنواوى  ،د .خالا ت في محما سليماد.
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خريف
1022

تاريخ القيا

القرار

خريف
1023

واف
المجلس

سابعا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
الم ض
اسم الطالب :عمرو محما على حسن
م ض  :طريقة متط رة لحساب إجمالى التاريا.
An advanced method for cooling loads
calculation.
تحت إشراو :أ.د .عاا الحميا عطية  ،د .محما محم د
الحل .
اسم الطالب/ :ريم السيا بي مى السيا محما مطير
م ض  :تحلي حرارى لكاب الطلماة الغاطسة الكهربائية.
A thermal modeling for an electric
submersible pump (ESP) cable.
تحت إشراو :أ.د .سامى مرسى الوربينى.
اسم الطالب :عمر إ/رام إبراهيم بار
م ض  :ترشيا الطاقة للمضخات.
Pump energy saving.
تحت إشراو :أ.د .صادق /ريا /ساب.
منح
الارجات اسم الطالب :محما حاما أحما عطا ر
م ض  :فحص و صيانة نظام الت ربينة الاخارية.
Inspection and maintenance of steam
turbine system.
تحت إشراو :أ.د .ماحت محم د سرور.
اسم الطالب :محما فتحى عاا الحسيب محما
م ض  :دراسة فى النق السطحى للاضائع الماردة.
Study of surface transportation of
refrigerated cargo.
تحت إشراو :أ.د .عاا الحميا عطية السيا.
اسم الطالب :ماجا سعيا محم د إبراهيم القزا
م ض  :تصلب بيليت الحايا أءنال عملية الصب المستمر.
Solidification of steel billet during
continuous casting process.
تحت إشراو :أ.د .محما عاا الحليم حسب.

القرار

الارجة

تاريخ القيا

ماجستير
العل م
الهناسية

خريف 1020

واف
المجلس

ماجستير
الهناسة

ربيع 1021

واف
المجلس

ماجستير
الهناسة

خريف 1022

واف
المجلس

ماجستير
الهناسة

خريف 1021

واف
المجلس

ماجستير
الهناسة

خريف 1022

واف
المجلس

ماجستير
الهناسة

خريف 1024

واف
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :محما عاا الم من محما إسماعي
م ض  :خصائص وأدال ماادًت الحراره والكتله فى وحاة استعادة
الغا الاترولى المسا .
مع تحايا عن اد الاح ليصاح ( :خصائص و أدال مااًت انتقا ماجستير
توكي لجنة
الحرارة و الكتلة فى وحاة إنتاج الغا الاترولى المسا ) علما ً ب د هذا العل م
الحكم
التحايا ً يمس ج هر الاح .
الهناسية
Characteristics and performance of heat and mass
exchangers in LPG recovery unit.
تحت إشراو :أ.د .عاا الحميا عطية السيا  ،د .محما محم د الحل .
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خريف
1023

واف
المجلس

* المهناا المذ /ر له بح منو ر فى :
International Journal of Advanced Scientific and Technical
)Research (IJAST) ISSN 2249-9954 Impact Factor: 3.54 (2014

على أد تك د اللجنه مك نه من - :
أستال مت رب بالكلية
 -2أ.د .عاا الحميا عطية السيا
ورئيسا ً
أستال مت رب بكلية الهناسة جامعة
 -1أ.د .أحما صارى حجا ى
المن فية
عض ا ً
 -3أ.د .وائ محما مصط ى المغانى أستال مساعا بالكلية
عض اً
اسم الطالب :أحما مختار إبراهيم ي سف
م ض  :إنتاج الغا الحي ى فى المجتمعات الخضرال.
مع تحايا عن اد الاح ليصاح ( :تط ير الغا الحي ى عن طري تقنية
إ الة ءانى أ/سيا الكرب د بالتاريا) علما ً ب د هذا التحايا ً يمس ج هر
الاح .
Upgrading biogas by a low temperature CO2 removal
technique.
تحت إشراو :أ.د .عاا الحميا عطية السيا  ،أ.د .وائ محما مصط ى
المغانى  ،د .يحيى عاا المنعم الارينى.
* المهناا المذ /ر له بح منو ر فى  :مجلة هناسة اإلسكنارية بتاريخ
مورفا ً

.1026/3/12

على أد تك د اللجنه مك نه من - :
. -2د .عاا الحميا عطية السيا
ورئيسا ً
 -1أ.د .أحما صارى حجا ى
جامعة

أستال مت رب بالكلية

مورفا ً

ماجستير
العل م
الهناسية

خريف
1023

واف
المجلس

أستال مت رب بكلية الهناسة
المن فية

عض ا ً
 -3أ.د .عاد أحما عاا الرحمن

أستال مت رب بالكلية
عض اً
 -4أ.د .وائ محما مصط ى المغانى أستال مساعا بالكلية مورفا ً
وعض اً

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :هاة ر إدريس محما سكر الخاانى
م ض  :دراسة متقامة فى إستراتيجية التحكم على ماار العام لنظام
تكييف اله ال للمتاحف.
Advanced study of year round control strategy of
museums air conditioning system.
توكي لجنة تحت إشراو :أ.د .عاا الحميا عطيه السيا  ،أ.د .وائ مصط ى
اإلمتحاد المغانى
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
الوام
 -2أ.د .محما عاا الحليم حسب أستال مت رب بالكلية
رئيساً
مورفا ً
 -1أ.د .عاا الحميا عطية السيا أستال مت رب بالكلية
وعض اً
أستال مت رب بالكلية
 -3أ.د .عاد أحما عاا الرحمن
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خريف
1024

واف
المجلس

عض اً
اسم الطالب :ياسر عاا المحسن محما أحما
تحت إشراو :أ.د .حسن أن ر الجم  ،د .بسي نى السهيلى  ،د .أشرو
شرارة.
لماة عام سادا إعتااراَ من خريف  1027وحتى خريف .1026
اسم الطالب :محما باوى فريا باوى
تحت إشراو :أ.د .وائ أحما /روساى  ،د .إبراهيم محم د محما ال حام ،
د .محما حسن مصط ى الك مى.
ما فترة
لماة عام سادا إعتااراَ من خريف  1027وحتى خريف .1026
اسم الطالب :عال الاين محما محم د خلي
التسجي
تطبيقاَ للماده تحت إشراو :أ.د .محما محما القصاى  ،د .أحما محم د محما ن ر  ،د.
 53من الالئحه يحيى عاا المنعم الارينى.
الداخلية للكلية لماة عام سادا إعتااراَ من خريف  1027وحتى خريف .1026
و المفعله بقرار
اسم الطالب :باسم نو ت اخر
وزارى
رقم  3111فى تحت إشراو :أ.د .حسن أن ر الجم  ،د .إبراهيم محم د ال حام.
 5112/00/57لماة عام سادا إعتااراَ من خريف  1027وحتى خريف .1026
اسم الطالب :أحما عاا السام طه خلي
تحت إشراو :أ.د .حسن أن ر الجم  ،د .محما عاا ال تا الج هرى
لماة عام سادا إعتااراَ من خريف  1027وحتى خريف .1026
اسم الطالب :السيا إبراهيم عاا الاصير
تحت إشراو :أ.د .وائ أحما /روساى ،أ.د .حسن أن ر الجم  ،د .إبراهيم
محم د محما ال حام.
َ
لماة عام سادا إعتاارا من خريف  1027وحتى خريف .1026

ثامنا ً  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
الم ض

اسم الطالب :سمر إبراهيم مصط ى إبراهيم
اسم الطالب :همس إبراهيم أحما العورى

تاسعا ً  :قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن -:
الم ض
اسم الطالب :وليا محما طلعت عاا ر
ما فترة
تحت إشراو :أ.د .عاد عاا الحليم بن اد  ،د .خالا على
التسجي
حافظ.
تطبيقا َ للماده
الالئحه لماة عام خامس إعتااراَ من خريف  1027وحتى خريف
 53من
الداخلية للكلية .1026
و المفعله بقرار اسم الطالب :سمر رأفت محما أحما
وزارى
تحت إشراو :أ.د .محما عااا قطب  ،أ.د .عاد عاا الحليم
رقم  3111فى
 5112/00/57بن اد  ،د .تامر محم د حاما.
لماة عام خامس إعتااراَ من خريف  1027وحتى خريف
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د/ت راه

خريف
1020

واف
المجلس

د/ت راه

خريف
1020

واف
المجلس

د/ت راه

خريف
1020

واف
المجلس

د/ت راه

خريف
1020

واف
المجلس

د/ت راه

خريف
1001

واف
المجلس

الارجة
ماجستير
العل م
الهناسية
ماجستير
العل م
الهناسية
ماجستير
العل م
الهناسية

اسم الطالب :رائا أحما سليم على العاوى
إلغال
التسجي
بنال على
طلاه

د/ت راه

خريف
1020

واف
المجلس

تاريخ القيا

القرار

خريف
1024

واف
المجلس

خريف
1024

واف
المجلس

خريف
1021

واف
المجلس

الارجة

تاريخ القيا

القرار

ماجستير
العل م
الهناسية

خريف
1022

واف
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية

خريف
1022

واف
المجلس

.1026
اسم الطالب :مصط ى طارق عاا الااسط
تحت إشراو :أ.د .مسعا مصلح عاا المجيا  ،د .نادر رجب
عمار  ،د .محم د عااا محما.
لماة عام خامس إعتااراَ من ربيع  1026وحتى ربيع .1022
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ماجستير
العل م
الهناسية

واف
ربيع 1021
المجلس

عاشراً  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
الم ض

منح
الارجات

الارجة

اسم الطالب :ريتش بنس د
م ض  :تحلي العناصر اتساسية والسامه فى النااتات الطاية فى
يرب مقاطعة ب  /ت بكينيا.
Essential and toxic elements analysis in medicinal
plants in west Pokot country, Kenya.
تحت إشراو :أ.د .محسن عااه اب مناور  ،أ.د .محما حسن محما
حسن  ،أ.د .نادر محم د عاا الحليم.
اسم الطالب :تانيا م نيكا
م ض  :النواط اإلشعاعى والجي ل جى فى منطقة أورتم ال اقعة
يرب مقاطعة ب  /ت بجمه رية /ينيا.
Radioactivity and geology of Ortum area, west
Pokot country, Republic of Kenya.
تحت إشراو :أ.د .هنال حسن حماى ب جا  ،أ.د .أحما عماد
الاين فتح ر  ،أ.د .محم د هانى شلاى.
اسم الطالب :أوريما ب سك
م ض  :تقاير دالة اإلستجابه لكاشف ني ترونات فى قلب الم اع
بدستخاام برنامج .MCNP
Response function estimation for in-core neutron
detector using MCNP.
تحت إشراو :أ.د .محما السيا ناجى  ،أ.د .سعيا عاا المجيا عجمى
 ،أ.د .محم د السيا الج هرى.
اسم الطالب :صا بن عمارعاا الاوى
م ض  :منهاجية لألماد والتحكم فى محطة طاقة ن وية.
A methodology for safety and control of a nuclear
power plant.
تحت إشراو :أ.د .عليال عاد باوى  ،أ.د .هنال حسن أب جا ،
أ.د .محما /ما عاا ر شع .
اسم الطالب :محما أحما خلي درويش مصط ى
م ض  :تطايقات الهناسة الن وية.
Applications in Nuclear engineering.
تحت إشراو :أ.د .محما نجيب حسن على (رحمه ر)  ،أ.د .عليال
عاد باوى  ،د .أحما عماد الاين فتح ر.

ماجستير
العل م
والتكن ل جيا
الن وية

ربيع
1024

ماجستير
العل م
والتكن ل جيا
الن وية

ربيع
1024

ماجستير
العل م
والتكن ل جيا
الن وية

ربيع
1024

ماجستير
العل م
والتكن ل جيا
الن وية

ربيع
1024

واف
المجلس

ماجستير
العل م
الهناسية

ربيع
1023

واف
المجلس

تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :عاا الرحمن محم د حسن أب العا
م ض  :تطايقات الهناسة الن وية.
تحت إشراو :أ.د .عليال عاد باوى  ،د .أحما عماد الاين فتح ماجستير
تعاي لجنة
العل م
ر  ،د .أسمال جما مختار.
إشراو
وللك بدضافة أ.د .محما عاا المنعم جاهين اتستال المساعا الهناسية
بهي ة الطاقة الذرية بالقاهرة إلى لجنة اإلشراو باًً من د.
أسمال جما مختار أب الن ر إلعتذار سيادتها.
توكي لجنة اسم الطالب :محما عاا ر عطيه الزملى
اإلمتحاد م ض  :تطايقات الهناسة الن وية.
Applications of nuclear engineering.
الوام
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تاريخ
القيا

القرار

واف
المجلس

واف
المجلس

واف
المجلس

خريف
1021

واف
المجلس

خريف
1024

واف
المجلس

تحت إشراو :أ.د .عليال عاد باوى
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
أستال مت رب بالكلية
 -2أ.د .محما السيا ناجى
رئيسا ً
أستال مت رب بالكلية
 -1أ.د .محسن عااه أب مناور
عض اً
 -3أ.د .سعيا عاا المجيا عجمى أستال مت رب بالكلية
عض اً
مورفا ً
أستال بالقسم
 -4أ.د .عليال عاد باوى
وعض اً
 -7أ.د .محما حسن محما حسن أستال مساعا بالقسم
عض اً
اسم الطالب :محما عاا ر محما السيا
م ض  :تطايقات الهناسة الن وية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراو :أ.د .عليال عاد باوى
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
أستال مت رب بالكلية
 -2أ.د .محما السيا ناجى
رئيسا ً
أستال مت رب بالكلية
 -1أ.د .محسن عااه أب مناور
عض اً
 -3أ.د .سعيا عاا المجيا عجمى أستال مت رب بالكلية
عض اً
مورفا ً
أستال بالقسم
 -4أ.د .عليال عاد باوى
وعض اً
أستال مساعا وقائم ب عما
 -7أ.د .هنال حسن أب جا
رئيس القسم
عض اً
تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :روياه فايز محم د حجا ى أب عل
م ض  :تطايقات الهناسة الن وية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراو :أ.د .محما السيا ناجى
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
مورفا ً
أستال مت رب بالكلية
 -2أ.د .محما السيا ناجى
توكي لجنة ورئيساً
اإلمتحاد  -1أ.د .محسن عااه أب مناور أستال مت رب بالكلية
عض اً
الوام
 -3أ.د .سعيا عاا المجيا عجمى أستال مت رب بالكلية
عض اً
أستال بالقسم
 -4أ.د .عليال عاد باوى
عض اً
أستال مساعا وقائم ب عما رئيس
 -7أ.د .هنال حسن أب جا
القسم
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خريف
1023

خريف
1024

واف
المجلس

واف
المجلس

عض اً
اسم الطالب :ب سى على إبراهيم عاا العا
م ض  :تطايقات الهناسة الن وية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراو :أ.د .محما حسن محما حسن
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
أستال مت رب بالكلية
 -2أ.د .محما السيا ناجى
رئيساً
أستال مت رب بالكلية
 -1أ.د .محسن عااه أب مناور
عض اً
 -3أ.د .سعيا عاا المجيا عجمى أستال مت رب بالكلية
عض اً
أستال بالقسم
 -4أ.د .عليال عاد باوى
عض اً
 -7أ.د .محما حسن محما حسن أستال مساعا بالقسم مورفا ً
وعض اً

ربيع 1024

حادى عشر  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:
تاريخ القيا
الارجة
الم ض
اسم الطالب :هالة الوحات إبراهيم الرفاعى
م ض  :التنا بملمس القماش عن طري خ اصه.
ماجستير
An approach for fabric hand prediction
خريف
منح
العل م
according to fabric parameters.
1020
الارجات
الهناسية
تحت إشراو :أ.د .محما أحما إبراهيم سلطاد  ،أ.د.
شيرويت حسين عاا اللطيف  ،د .أشرو حسين أحما
النحراوى.
ثانى عشر  :قسم هندسة المواصالت -:
الارجة تاريخ القيا
الم ض
اسم الطالب :إيماد صالح أحما عثماد الحاج على
م ض  :رؤية لتط ير نظام ترام الرم باإلسكنارية.
خريف
ماجستير
منح
A vision for upgrading the Raml tram system in
1022
الهناسة
الارجات
Alexandria.
تحت إشراو :أ.د .على محما عاا المنعم حسن.
اسم الطالب :سامح عاا ال /ي عاا العا سعيا
م ض  :إستخاام ص ر ج ج إيرث ًنتاج خرائط مساحية
دقيقة المميزات و الع ائ والت صيات الحايثة.
مع تحايا عن اد الاح ليصاح ( :إستخاام ص ر الج ج إيرث
إلنتاج خرائط مساحية دقيقة :العقاات والمميزات والت جهات ماجستير
توكي لجنة
العل م ربيع 1020
الجاياة) علما ب د هذا التحايا ً يمس ج هر الاح .
الحكم
 The use of Google earth snapshots for accurateالهناسية
surveying map production: obstacles, merit and
new trends.
تحت إشراو :أ.د .محما محم د حسنى عاا الرحيم  ،أ.د .حسام
محما فريا الحاروك  ،أ.د .على محما على جاد النجار.
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واف
المجلس

القرار

واف
المجلس

القرار
واف
المجلس

واف
المجلس

* واف مجلس القسم على عام اعادة المقررات التى مر على
دراستها خمس سن ات.
على أد تك د اللجنه مك نه من - :
أستال مت رب بالكلية
 -2أ.د .محما ناي على شكرى
رئيسا ً
أستال وعميا /لية
 -1أ.د .مصط ى أحما محما بر/ة
الهناسة
الجامعة اًلمانية
عض اً
 -3أ.د .محما محم د حسنى عاا الرحيم أستال مساعا بالكلية
مورفا ً
وعض ا ً
أستال مساعا بالكلية
 -4أ.د .على محما جاد النجار
مورفا ً
وعض اً
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ثالث عشر  :قسم هندسة اإلنتاج -:
الارجة

منح
الارجات

إلغال
التسجي
بنال على
تقارير
السادة
المورفين

الم ض
اسم الطالب :داليا محما أحما راشا
م ض  :نم لج صحيح محسن لح مس لة جاولة ال رش
اإلنسيابيه الهجينة.
* رأت اللجنه تعاي عن اد الاح ليصاح  :نم لج واقعى لح ماجستير
العل م ربيع 1022
موكلة جاولة ال رش التافقية الهجينة.
 A realistic model for solving the hybrid flowالهناسية
shop scheduling problem.
تحت إشراو :أ.د .نوات عااا فرا  ،أ.د .نرمين عاا العزيز
حرا .

د/ت راه

اسم الطالب/ :ريم محما منص ر المانى

تاريخ القيا

خريف
1021

القرار

واف
المجلس

واف
المجلس

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 - 1اعتماد نتيجة طاب دبل م الاراسات العليا خريف  5102من أقسام الهناسة الميكانيكية  ،هناسة اإلنتباج  ،الهناسبة
اإلنوائية  ،هناسة الرى و الهياروليكا  ،الهناسة الصحيه.
القرار :واف المجلس.
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