محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()5
بتاريخ  8ديسمبر
للعام الجامعى 2016 / 2015

اجتمع المجلس في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  2015 /12 /8برئاسةة السة ا اتسةتال الةا/تور/
عبا العزيز حسان ن قنصوه – عم ا الكل ة ،وأمانة سر المجلةس السة ا اتسةتال الةا/تور /خالةا السة ا جع ةر  -و /ة الكل ةة لوة و
خامة المجتمع وتنم ة الب ة وقا حضر الجلسة  /من:
أ.د .مجاى عبا العظ م أحما سل ما
أ.د .محما جابر أبو على
رؤساء اتقسام
أ.د .محمد على عكاز
أ.د .شعبان على عطيه نصير
أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد
أ.د .محمد السيد النجار
أ.د .هشام على سعد زين الدين
د .هيثم ممدوح عوض
أساتذة من اتقسام
أ.د .محمد عبد الفتاح شامه
أ.د .إبراهيم يوسف مجاهد
أ.د .محمد أحمد أبو رحيم
أ.د .جالل أحمد القبرصى
أ.د .محمد نشأت عباس فرس
أ.د .محمد أنور فكرى
أساتذة مساعاين من اتقسام
د .نهى عثمان قرنى غريب
مارس ن من اتقسام
د .هشام محمد أحمد سويلم
أعضاء مجلس الكل ة من الخارج
أ .أعضاء من داخ الكل ة
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
أ.د .نبيل حسن عباسى (المدير التنفيذى للبرامج المتخصصة)
ماعـوو

و /الكل ة للاراسات العل ا والبحوث
و /الكل ة لو و التعل م و الطالب
أ.د .عبد الحميد عطيه السيد
أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى
أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى
أ.د .أحمد رمضان عبد العزيز
د .هناء حمدى أبو جبل
أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى
أ.د .أبو بكر عبد القادرميتو
أ.د .وائل أحمد كروسبى
أ.د .مجدى حسين ناجى
أ.د .جمعه خميس موسى
أ.د .على عبد الحكم عبده
د .محمد محمود حسنى عبد الرحيم
د .سعد الصافى على غازى
ب .أعضاء من خارج الكل ة
السيد العميد أ.ح /.عصام الدين أحمد ثابت

د .أحمد حسنى الحيوى (مدير وحدة ضمان الجودة)

وقا حضر :د .يسرى إبراهيم طه عثمان ن ابة عن أ.د .عمرو أحمد عبد المنعم المصرى
تغ ب عن الحضور :د .عفاف خميس إبراهيم العوفى  ،م .خالد محمد أحمد صالح  ،م .أسامة الجناينى
اعتذر عن عام الحضور :د .وليد عبد العظيم إبراهيم

1
الجلسة الخامسة بتاريخ 2015 / 12 / 8

استه الس ا اتستال الا/تور عم ا الكل ة الجلسة "بسم هللا الرحمن الرح م" وشرع المجلةس فةى مناقوةة المواةوعات
التال ة:

أوالً :التصديق على محضر الجلسة الرابعة بتاريخ  10نوفمبر .2015

القرار :تم التصديق  ،مع تعديل إسم د .أشرف إبراهيم يوسف مجاهد بديالً عن ا.د .أحمدد رمضدان عبدد العزيدز فدى اللجندة
لمعاينة مبانى الكلية (بند  2موضوعات عامة)

ثانياً :الموضوعات العامة -:
.1
.2

.3
.4
.5

تم الموافقة على توص ات اللجنة الموكلة بقةرار مةن مجلةس الكل ةة لاراسةة تعةاي السةاعات المعتمةاة لمقةررات
الاراسات العل ا.
ً
تم إحاطة المجلس علما بنتائج ال رق الموار/ة من قسم هناسة الحاسب والنظم فةى المسةابقة العرب ةة للبرمجةة
لطلبة الجامعات ) ACM (ACPCوالتى عقات بماينة شرم الو خ فى ال تةرة مةن ، 2015/11/24 – 11/20
وتم توج ه الوكر لقسم هناسة الحاسب والنظم والتوج ه بإستضافة الطلبةة فةى مجلةس الكل ةة القةادم وتكةريمهم
وللك لحصولهم على المر/ز اتول على مستوى الاول العرب ة فى المسابقة.
تةةم إحاطةةة المجلةةس علم ةا ً بةةالقرار اصدارى الصةةادر بتةةاريخ  2015/11/1والخةةاب بتكل ةةف مةةاير إدارة الو ة و
التعل م ة ورئ س قسم ا لخريج ن بتحص ق مةة طوابةع الخامةة التعل م ةة الخاصةة بالخةامات التةى تقةام للطةالب
والخريج ن عن طريق إيصاالت توريا تحص بمعرفة قسم التحص بالكل ة.
تم الموافقة على مذ/رة الت اهم ب ن جامعة نورث /ارول نا بالواليات المتحاة اتمريك ة  ،وجامعة اصسكنارية.
تم الموافقة على إعتماد المبالغ المال ة لتموي الموروعات البحث ةة  Alex.Eng.Rep6مةن حسةاب الاراسةات
العل ا.

ثالثاً :الهدايا والتبرعات -:

1
2
3

– وافةةق المجلةةس علةةى اصهةةااء المقةةام مةةن ه ةةة تصةةن ف الس ة ن اتمريك ةةة ) (ABSلقسةةم الهناسةةة البحريةةة
وعمارة الس ن لتطوير معملى محا/اة ما /نات الايزل والحاسب اآللى  ،وهو عبارة عةن عةاد  )6جهةا حاسةب
آلى ق متها اصجمال ة مبلغ  42000جن ه إثنا وأربعو ألف جن ه ال غ ر).
– وافق المجلس على الاعم المقام من جمع ة رجال أعمال اصسكنارية بمبلغ  15000جن ه خمسة عورة ألةف
جن ه الغ ر) لةاعم المجموعةة البحث ةة بقسةم الهناسةة البحريةة وعمةارة السة ن للمسةاهمة فةى تصةم م وتصةن ع
نمولج متطور لمر/بة تحت سطح الماء عاملة بالتحكم عن بعا.
 وافةةق المجلةةس علةةى التبةةرع المقةةام مةةن شةةر/ة اصسةةكنارية للزيةةوت المعان ةةة أمةةو ) بمبلةةغ  75000جن ةةهخمسةة وسةبعو ألةف جن ةه الغ ةر) للمسةاهمة فةى تكةال ف تصةن ع السة ارة وتةذا/ر الط ةرا واصقامةة بةةال لب ن
للموار/ة فى مسابقة مارثو ش الب ى للس ارات النظ ة الموفرة للطاقة.
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ش و ه ة التاريس

أوالً :الترق ات والتع نات
م

االسم

الوظ ة

1

د .هانى إبراه م محما
شاه ن

مارس
مساعا

2

م .محما طارق حس ن
محما فه م

مع ا

3

م .أحما محمود درويش
أحما عتش

مع ا

4

م .ياسرعادل عباس عبا
الرحمن أبو عوف

مع ا

5

م .محما عبا القادر جابر
عبا القادر

مع ا

6

م .ريمو جرجس سع ا
جاد الرب

مع ا

7

م .عمرو محما نب على
على شرف

مع ا

المواوع

القسم

النظر فى إقتراح مجـلس القسم بوأ الموافقـة
الهناسة
على تع ن س ـادته فى وظ ة مارس بالقسم
المعماريه
لحصوله على درجة الا/توراة .
النظر فى إقتراح مجلس القسم بوأ الموافقة
الهناسة
على تع ن س ادته فى وظ ة مارس مساعا
الكهرب ه
بالقسم لحصوله على درجة الماجست ر.
النظر فى إقتراح مجلس القسم بوأ الموافقة
هناسة
على تع ن س ادته فى وظ ة مارس مساعا
المواصالت
بالقسم لحصوله على درجة الماجست ر.
النظر فى إقتراح مجلس القسم بوأ الموافقة
الهناسة
على تع ن س ادته فى وظ ة مارس مساعا
الم كان ك ه
بالقسم لحصوله على درجة الماجست ر.
النظر فى إقتراح مجلس القسم بوأ الموافقة
الهناسة
على تع ن س ادته فى وظ ة مارس مساعا
الم كان ك ه
بالقسم لحصوله على درجة الماجست ر.
النظر فى إقتراح مجلس القسم بوأ الموافقة
الهناسه
على تع ن س ادته فى وظ ة مارس مساعا
الكهرب ه
بالقسم لحصوله على درجة الماجست ر.
النظر فى إقتراح مجلس القسم بوأ الموافقة
هناسة
الحاسب على تع ن س ادته فى وظ ة مارس مساعا
بالقسم لحصوله على درجة الماجست ر.
والنظم
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القرار
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس

ثان ا ً  :اصعارات نسبة اصعارات على مستوى الكل ة )%18
القسم
الوظ ة
االسم
م

1

ا.د .أم ن أحما فهمى
شكرى

أستال
مت رغ

هناسة
الحاسب
والنظم

2

د .أحما وائ محما عبا
الر اق

مارس

الهناسه
الكهرب ه

المواوع

النظر فى إقتراح مجلس القسم بوأ الموافقة
على تجايا إعارة س ادته للعم /عم ا لمارسة
هناسة اصلكترون ات واصتصاالت بالجامعه
المصريه ال ابان ه للعلوم والتكنولوج ا ببرج
العرب باتسكناريه لماة عام ثانى للعام الثانى
عور ) إعتبارا من  2016/1/18وحتى
.2017/1/17
عاد سنوات أجا ات مرافقة الزوجه ال يوجا)
نسبة اصعارة على مستوى القسم. % 19 :
النظر فى إقتراح مجلس القسم بوأ الموافقة
على تجايا إعارة س ادته للعم بور/ة لكترو
للصناعات الكهرب ه والمقاوالت ببرج العرب
باتسكناريه لماة عام فى إطار العام التاسع)
إعتبارا من  2015/10/1وحتى . 2016/9/30
عاد سنوات أجا ات مرافقة الزوجه ال يوجا)
نسبة اصعارة على مستوى القسم. % 27 :

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثالثاً :اصجا ات الخاصة باو مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة
م

االسم

الوظ ة

1

ا.د .الس ا محما عبا
الجواد مر وق

أستال
مت رغ

المواوع

القسم

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم بوةةةةةةأ
الموافقةةةةةةةةة علةةةةةةةةى تجايةةةةةةةةا أجةةةةةةةةا ة سةةةةةةةة ادته
الخاصةةةةةةةة بةةةةةةةاو مرتةةةةةةةب لمرافقةةةةةةةة الزوجةةةةةةةة
التةةةةةةى تعمةةةةةة بمستوةةةةةةة ى الةةةةةةوالده واتط ةةةةةةةال
الهناسة بمكةةةةةةةةةةةةة المكرمةةةةةةةةةةةةة بالمملكةةةةةةةةةةةةة العرب ةةةةةةةةةةةةة
الم كان ك ه السةةةةةعودية فةةةةةى إطةةةةةار العةةةةةام الثةةةةةانى عوةةةةةر)
إعتبةةةةةةةةةةةةةةةارا ً مةةةةةةةةةةةةةةةن  2015/7/22وحتةةةةةةةةةةةةةةةى
 2016/3/25تةةةةةةةاريخ نهايةةةةةةةة عقةةةةةةةا عمةةةةةةة
الزوجه ) .
عاد سنوات اصعاره  -:اليوجا

القرار

لم يوافق
المجلس

تابع  :اصجا ات الخاصة باو مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة

2

د .أحمةةةةةا ر ق مسةةةةةعود
ر ق

المارس

3

د .علةةةى محمةةةا محمةةةود
الرش اى

مارس

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم بوةةةةةةأ
الموافقةةةةةةةةة علةةةةةةةةى تجايةةةةةةةةا أجةةةةةةةةا ة سةةةةةةةة ادته
الخاصةةةةةةةة بةةةةةةةاو مرتةةةةةةةب لمرافقةةةةةةةة الزوجةةةةةةةة
Drivability
التةةةةةةةى تعمةةةةةةة بةةةةةةةـ Medico-
الهناسه
الم كان ك ه  legalباولةةةةةةةة بريطان ةةةةةةةا لمةةةةةةةاة عةةةةةةةام ثةةةةةةةانى
اعتبةةةةةةةةةةةةةةارا ً مةةةةةةةةةةةةةةن  2015 /12/1وحتةةةةةةةةةةةةةةي
 2016/11/30عةةةةةةةةةاد سةةةةةةةةةنوات اصعةةةةةةةةةاره
ال يوجا ) .
الرياا ات النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بوةةأ الموافقةةة
وال زياء علةةةى مةةةا أجةةةا ة سةةة ادته الخاصةةةة بةةةاو مرتةةةب
الهناس ه لمرافقةةةة الزوجةةةة التةةةى تعمةةة بمارسةةةة اتج ةةةال
4
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

د .أيمن بس ونى مح وظ

4

المارس

الهناسه
البحريه
وعمارة
الس ن

اتهل ةةه للبنةةات بالمملكةةة العرب ةةه السةةعوديه فةةى
إطار العام الثانى) إعتبارا ً من  2015/11/7وحتى
.2016/8/31
عاد سنوات اصعاره ال يوجا ) .
النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم بوةةةةةةأ
عةةةةةام الموافقةةةةةة علةةةةةى تجايةةةةةا أجةةةةةا ة سةةةةة ادته
الخاصةةةةةةةة بةةةةةةةاو مرتةةةةةةةب لمرافقةةةةةةةة الزوجةةةةةةةة
التةةةةى تعمةةةة بوةةةةر/ة SSH Group LLC
بالواليةةةةةةات المتحةةةةةةاة اتمريك ةةةةةةه لمةةةةةةاة عةةةةةةام
فةةةةى إطةةةةار العةةةةام الرابةةةةع عوةةةةر ) اعتبةةةةارا ً مةةةةن
 2015/6/19وحتى . 2016/6/18
عاد سنوات اصعاره ال يوجا ) .

وافق
المجلس
على
اقتراح
القسم

رابعا ً  :اصستقاالت وإنهاء الخامة -:
م

االسم

الوظ ة

القسم

المواوع

القرار

1

د .محما س ا محما
محما

اتستال
المساعا

الرياا ا
ت
وال زياء
الهناس ه

النظر فى إقتراح مجلس القسم بوأ عام
الموافقة على إنهاء خامة س ادته إعتبارا من
 2014/9/1ال وم التالى صنتهاء تجايا أجا ة
مرافقة الزوجة)  ،ووافق القسم على قبول
اصستقاله حسب طلب س ادته.

قرر المجلس
التوص ة
بتطب ق
اللوائح على
س ادته

خامسا ً  :التجاو عن الحضور في الموعا المحاد -:
م

االسم

الوظ ة

د .محما السع ا رجب
1
الخولى

مارس

د .سم ر عبا المنصف
2
بس ونى غانم

مارس
مت رغ

المواوع

القسم

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجلةةةةةس القسةةةةةم بوةةةةةأ
الموافقةةةةةة علةةةةةى قبةةةةةول العةةةةةذر المقةةةةةام مةةةةةن
سةةةةةة ادته لتجةةةةةةاو ه مةةةةةةاة  13يةةةةةةوم إعتبةةةةةةارا
مةةةةةةةةةةةةةن  2015/9/16وحتةةةةةةةةةةةةةى 2015/9/28
هناسة
عةةةةةةن مةةةةةةاة االجةةةةةةا ة اصعت اديةةةةةةه الممنوحةةةةةةه
الرى
واله ارول ك لسةةةةةة ادته إعتبةةةةةةارا مةةةةةةن  2015/7/1وحتةةةةةةى
 2015/9/15وللةةةةةةةةةةةةك نظةةةةةةةةةةةةةرا ً لظةةةةةةةةةةةةةروف
ا
ً
السةةةةةةةة ر وحجةةةةةةةةز الط ةةةةةةةةرا وفقةةةةةةةةا للطلةةةةةةةةب
المقةةةةةةةةام مةةةةةةةةن سةةةةةةةة ادته وموافقةةةةةةةةة القسةةةةةةةةم
المختص.
النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجلةةةةةس القسةةةةةم بوةةةةةأ
عةةةةةام الموافقةةةةةة علةةةةةى طلةةةةةب العةةةةةذر المقةةةةةام
مةةةةةةن سةةةةةة ادته صنقطاعةةةةةةه عةةةةةةن العمةةةةةة منةةةةةةذ
 2015/6/15وحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 2015/9/18
الرياا ات
عةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةةاه قةةةةةةةةةةةةارها  3شةةةةةةةةةةةةهور 4 ،
وال زياء
أيام)وسةةةةةةةةةة ره إلةةةةةةةةةةى الواليةةةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةةةاة
الهناس ه
اتمريك ةةةةةةه مةةةةةةن تاريخةةةةةةه وأنةةةةةةه لةةةةةةم يبلةةةةةةغ
القسةةةةةم بتةةةةةاريخ سةةةةة ره ولةةةةةم يطلةةةةةب أجةةةةةا ة
مراةةةةةةةةة ة أو صةةةةةةةةة ة أو أى نةةةةةةةةةوع مةةةةةةةةةن
اتجةةةةةا ات وال يوجةةةةةا لةةةةةاى القسةةةةةم أى آل ةةةةةة
5
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القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس
على
توص ة
القسم

لمعرفة سبب تغ به عن العم .
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سادسا ً  :ما يستجا من أعمال -:
إجتماع مجلس الكل ة على مستوى اتساتذة فقط)

.i

وافق المجلس على اقتراح مجلس قسم الهناسة الم كان ك ة لمنح الس ا الا/تور  /أسامة أحما على السمنى –
اتستال المساعا بالقسم اللقب العلمى لوظ ة أستال.

 .iiوافق المجلس على إقتراح مجلس قسم الهناسة البحرية وعمارة الس ن بالكل ه بتعاي الخطة الخمس ة لتع ن
المع اين  )2018 – 2014ح ث أ نت جة السنة الرابعة لهذا العام  2015/2014ال يوجا بها طالب حاص على
ج ا جاا أو ممتا ولذلك فلن يتم تع ن مع ا هذا العام.
سابعا ً  :الجوائز إحاطة المجلس علماً) -:
 – 1أح ط المجلس علما ً بترش ح قسم هناسة الحاسب والنظم بالكل ة لألستال الا/تور  /عمرو أحما عبا المنعم المصرى
 اتستال بالقسم لن جائزة الاوله للت وق العلمى) لعام .2015 – 2أح ط المجلس علما ً بترش ح قسم الهناسه المعمارية بالكل ة لألستال الا/تور  /محسن محرم هرا – اتستال المت رغ
بالقسم لن جائزة الن فى مجاالت ال نو واآلداب والعلوم اصجتماع ة)لعام 2016
 – 3أحةةةةةة ط المجلةةةةةةس علمةةةةةةا ً بترشةةةةةة ح قسةةةةةةم الهناسةةةةةةة الم كان ك ةةةةةةة بالكل ةةةةةةة للمهناسةةةةةةة  /آيةةةةةةه صةةةةةةادق /ريةةةةةةا
/ساب – المارس المساعا بالقسم لن جائزة الس ا اتستال الا/تور  /عصام سالم)لعام 2015
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الو و التعل م ة
م
1

المواوع

توص ة لجنة ش و طالب

مناقوة مقترح لجنة دراسة موا /تطب ق
الئحة الساعات المعتماة فى مرحلة
البكالوريوس السابق إعتمادها من مجلس
الكل ة

توص ة اللجنة بمخاطبة
اتقسام صبااء الرأى فى ما
جاء بالمقترح ومبررات
تطب ق نظام الساعات المعتماة
بالقسم من عامه
توص ة اللجنة بإستطالع رأى
مجلس القسم والطالب من
ح ث ما يترتب على التحوي

2

النظةةةر فةةةى الطلةةةب المقةةةام مةةةن الطالةةةب  /أحمةةةا
منصور محمةود عبةا هللا المق ةا بال رقةة الرابعةة
عمةةارة شةةعبة تصةةم م حضةةرى 2016/2015
لتحويله الى شةعبة االسةكا علمةا بأنةه قةا درس
مقةةةررين اخت ةةةاري ن بالسةةةنة الثالثةةةة مةةةن شةةةعبة
التصم م.

3

توص ة اللجنة بإستطالع رأى
النظر فى خطاب قسم هناسة االنتاج بوأ
مجلس قسم الهناسة
ت ع قرار لجنة ش و طالب الجامعة فى
 2012/11/29الذى احتوى على الموافقة الك م ائ ة لبحث إمكان ة توف ر
اله ة التاريس ة والمعام
على تعاي المقترح فى مقررات السنة
االعاادية الذى يوم على "تباي مقررى
الك م اء الهناس ة وتكنولوج ا االنتاج بح ث
يارس مقرر الك م اء الهناس ة فى ال ص االول
ويارس تكنولوج ا االنتاج فى ال ص الاراسى
الثانى" اعتبارا من العام الجامعى
.2017/2016
النظر فى المقترح الخاب بآل ات تطب ق توص ة اللجنة بإستطالع رأى
إجراءات قبول اتعذار وإيقاف الق ا والذى اتقسام واقتراح توك لجنة
لتلقى ودراسة الردود
وافق عل ه مجلس الجامعة فى .2013/3/26

4

القرار
وافق المجلس على توص ة اللجنة
وافق المجلس على توص ة اللجنة
على أ يستكم الطالب دراسته
بال رقة الرابعة للعام الجامعى
 2016/2015على أ تجما حالته
ويستكم المواد من ال رقة الثالثة
فى العام  ، 2017/2016مع
التوص ة باراسة اشتراطات التحوي
ب ن الوعب المختل ة داخ القسم ،
وعلى أ تعرض الحاالت المماثلة
على مجلس الكل ة لاراسة  /حالة
على حاة وبناءا ً على طلب مجلس
القسم المختص

أح ط المجلس علما ً وأوصى بإعادة
النظر فى متطلبات اتقسام بالالئحة
الجاياة والنظر فى إستغالل إمكانات
الكل ة بصورة فعالة

وافق المجلس على التوص ة على
أ يعرض المواوع على اللجنة
الموكلة مع إاافة ا.د .محما عبا
الرا ق إلى أعضاء اللجنة

ما يستجا من أعمال -:
وافق مجلس الكل ة على باء إمتحانات نهاية ال ص الاراسى اتول فى  2يناير  2016وتنتهى فى  24يناير  2016وتكو
إمتحانات التخلف امن اصمتحانات اتساس ة  ،وتستكم أعمال اصمتحانات العمل ة خالل أيام  ، 28 ، 27 ، 26يناير
.2016
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العالقات الثقاف ة

أوالً:المؤتمرات العلم ة -:
تقرير حضور مؤتمر -:
م
1

االسم
د .وائ عباالمنعم التابعى

2

د .تامر محمود حاما

القرار

الب ا
الوظ ة/القسم
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكل ة للعالقات
مارس بقسم
الهناسة الم كان ك ة الثقاف ة بالموافقة على التقرير المقام من س ادته عن
حضور المؤتمر الاولى فى التقام فى الهناسة االنوائ ة وافق
والم كان ك ة الذى عقا خالل ال ترة من  2015/8/25المجلس
حتى  2015/8/29بماينة انو و بكوريا الجنوب ة وقا
تم القاء محاارة عن المؤتمر بالقسم .
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكل ة للعالقات
مارس بقسم
الهناسة البحرية الثقاف ة بالموافقة على التقرير المقام من س ادته عن
وعمارة الس ن
حضور المؤتمر السادس عور للرابطة البحرية الاول ة وافق
للبحر المتوسط الذى عقا خالل ال ترة من  2015/9/21المجلس
حتى  2015/9/24بماينة بوال بكروات ا وقا تم القاء
محاارة عن المؤتمر بالقسم .

ثان ًا:المهمات العلم ة -:
الس ر فى مهمة علم ة -:
القرار

الب ا
الوظ ة/القسم
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكل ة للعالقات
االستال المت رغ
بقسم هناسة الغزل الثقاف ة بالموافقة على س ر س ادته فى مهمة علم ة
والنس ج
بجامعة تنسى بالواليات المتحاة االمريك ة لماة عام وافق
ً
قاب للتجايا اعتبارا من تاريخ الس ر بمرتب يصرف المجلس
بالااخ ودو أ تتحم الجامعة أية ن قات.

م
1

االسم
ا.د .مجةةةةةاى عبةةةةةا المةةةةةنعم
المس رى

2

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكل ة للعالقات
مارس بقسم
د .اسةةةةحاق لمعةةةةى نج ةةةةب
الثقاف ة بالموافقة على س ر س ادته فى مهمة علم ة
الرياا ات
/ناس
وال زياء الهناس ة بجامعة يوتاست ت بالواليات المتحاة االمريك ة لماة ستة وافق
أشهر اعتبارا ً من تاريخ الس ر بمرتب يصرف بالااخ المجلس
وعلى ن قة البعثات .

تابع  :الس ر فى مهمة علم ة -:
3

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكل ة للعالقات
المارس بقسم
د .وائةةةة عبةةةةاالمنعم عبةةةةا
الهناسة الم كان ك ة الثقاف ة بالموافقة على س ر س ادته فى مهمة علم ة
المنعم التابعى
بجامعة  South Eastبالص ن لماة عام قاب للتجايا وافق
اعتبارا ً من تاريخ الس ر بمرتب يصرف بالااخ ودو
المجلس
ا تتحم الجامعة أية ن قات.

ثالثاً:اصجا ات الاراس ة -:
أ – ما اصجا ة الاراس ة -:
م

االسم

الب ا

الوظ ة/القسم
9
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القرار

1

2

م .محمةةةةةةا أحمةةةةةةا نوةةةةةةأت المارس المساعا النظر فى اقتةراح مجلةس القسةم ولجنةة الكل ةة للعالقةات
الثقاف ةةة بالموافقةةة علةةى مةةا االجةةا ة الاراس ة ة لس ة ادته
بقسم الهناسة
هارو
الكهرب ة وعضو اعتبةةةارا ً مةةةن  2015/6/21حتةةةى تةةةاريخ حصةةةولة علةةةى
االجا ة الاراس ة الةةةا/توراة وبحةةةا اقصةةةى سةةةته اشةةةهر فةةةى نطةةةاق العةةةام
بجامعة الفال بكناا التاسةةةع تنتهةةةى فةةةى  2015/12/20وللةةةك بسةةةبب سةةة ر
الموةةرف علةةى رسةةالة الباحةةث للخةةارج وانتقالةةه لجامعةةة
اخرى منذ ا/ثر من ثالث سةنوات ممةا تسةبب فةى عرقلةة
تسةةةل م الرسةةةالة فةةةى موعةةةاها لصةةةعوبة التواصةةة بةةة ن
الباحث والمورف على رسالته .
سةةافر س ة ادته فةةى  2007/6/21للحصةةول علةةى درجةةة
الا/توراه من /ناا  -اخر ما حص عل ه عام ثامن حتةى
 2015/6/20باو مرتب).
م .عمةةةرو السةةة ا مصةةةط ى المارس المساعا النظر فى اقتةراح مجلةس القسةم ولجنةة الكل ةة للعالقةات
بقسم الرياا ات الثقاف ةةة بالموافقةةة علةةى مةةا االجةةا ة الاراس ة ة لس ة ادته
الرصا
وال زياء الهناس ة لمةةةةاة عةةةةام سةةةةادس اعتبةةةةارا ً مةةةةن  2016/1/31حتةةةةى
 2017/1/30بةةةاو مرتةةةب أو تةةةاريخ المناقوةةةة ايهمةةةا
وعضو االجا ة
الاراس ة بجامعة اقرب تاريخا .
سةةافر س ة ادته فةةى  2011/1/31للحصةةول علةةى درجةةة
الملك عبا هللا
بالمملكة العرب ة الةةا/توراة مةةن السةةعودية  -اخةةر مةةا حصةة عل ةةه عةةام
خامس حتى  2016/1/30مرتب).
السعودية
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :ما اصجا ة الاراس ة -:
3

م.عمرو محما نج ب نصر

المارس المساعا النظر فى اقتةراح مجلةس القسةم ولجنةة الكل ةة للعالقةات
بقسم الرياا ات الثقاف ةةة بالموافقةةة علةةى مةةا االجةةا ة الاراس ة ة لس ة ادته
وال زياء الهناس ة لمةةةةاة عةةةةام سةةةةادس اعتبةةةةارا ً مةةةةن  2015/9/15حتةةةةى
 2016/9/14بةةةاو مرتةةةب أو تةةةاريخ المناقوةةةة ايهمةةةا
وعضو االجا ة
الاراس ة بجامعة اقرب تاريخا .
سةةافر س ة ادته فةةى  2010/9/15للحصةةول علةةى درجةةة
رتجر بالواليات
المتحاة االمريك ة الا/توراة من امريكا  -اخر ما حص عل ةه عةام خةامس
حتى  2015/9/14مرتب).

وافق
المجلس

ب  -منح عام للتاريب -:
م
1

االسم
م .أحمةةةةا محمةةةةا ابةةةةراه م
محما مارة

الوظ ة/القسم
المع ا بقسم
الهناسة الكهرب ة
وعضو االجا ة
الاراس ة بجامعة
ما ماستر بكناا

الب ا
النظر فى اقتةراح مجلةس القسةم ولجنةة الكل ةة للعالقةات
الثقاف ة بالموافقة على منح س ادته فترة للتاريب العملى
اعتبةةةارا ً مةةةن  2015/12/2حتةةةى  2016/8/19تةةةاريخ
نهاية العام السادس) باو مرتب.
سةةافر س ة ادته فةةى  2010/8/20للحصةةول علةةى درجةةة
الا/توراة من /ناا  -اخةر مةا حصة عل ةه عةام للتةاريب
حتى  2015/12/1باو مرتب).

القرار

وافق
المجلس

جـ  -قبول إستقالة  ،ال ص والمطالبة بالن قات
م
1

االسم
م .وجةةةةةاى محمةةةةةا جةةةةةابر
مهاى حس ن

الوظ ة/القسم
المع ا بقسم
الهناسة الكهرب ة
وعضو االجا ة
الاراس ة بجامعة
برو/س ببلج كا

الب ا
النظر فى اقتةراح مجلةس القسةم ولجنةة الكل ةة للعالقةات
الثقاف ة بالموافقة على قبول استقالة س ادته اعتبارا من
 2015/9/17مع مطالبته واامنه بالن قات .
سةةافر س ة ادته فةةى  2010/2/16للحصةةول علةةى درجةةة
الا/توراة من بلج كا  -اخر ما حصة عل ةه عةام خةامس
حتى  2015/2/15بمرتب).
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القرار
وافق
المجلس

تابع قبول إستقالة  ،ال ص والمطالبة بالن قات
2

م .خالةةةةةةا محمةةةةةةا رفعةةةةةةت
الجوهرى

المارس المساعا
بقسم الهناسة
الم كان ك ة وعضو
االجا ة الاراس ة
بجامعة م رالنا
بالواليات المتحاة
االمريك ة

النظر فى اقتةراح مجلةس القسةم ولجنةة الكل ةة للعالقةات
الثقاف ة بالموافقة على تطب ق اللوائح المعمول بها علةى
سة ادته وللةةك ب صةةله ومطالبتةةه واةةامنه بالن قةةات لعةةام
عودتةةةةه بعةةةةا فتةةةةرة االنةةةةذار الممنوحةةةةة لسةةةة ادته فةةةةى
 2015/9/27ولم يعا ولم يتسلم العم .
سةةةافر سةةة ادته فةةةى  2007/8/3للحصةةةول علةةةى درجةةةة
الا/توراة من امريكةا  -اخةر مةا حصة عل ةه عةام سةابع
حتةةةى  2014/8/2بةةةاو مرتةةةب – نةةةاقش الارجةةةة فةةةى
– 2014/8/19وافق ا.د .نائب رئ س الجامعة للاراسات
العل ةةا والبحةةوث فةةى  2015/7/28علةةى انةةذارة بةةالعودة
خالل شهرين).

وافق
المجلس

د – إحتساب فترة تجاو -:
م
1

الب ا
الوظ ة/القسم
االسم
النظر فى اقتراح مجلس القسةم بالموافقةة علةى احتسةاب
المع ا بقسم
م .خالا محما محما بهجت
الهناسة الم كان ك ة ال تةةرة التةةى تجاو هةةا سة ادته اعتبةةارا مةةن 2015/8/27
الص رفى
ال ةةةوم التةةةالى للمناقوةةةة )حتةةةى  2015/10/16ال ةةةوم
وعضو االجا ة
الاراس ة سابقا ً
السةةةابق السةةةتالمه العمةةة ) امتةةةاادا لالجةةةا ة الاراسةةة ة
الخاصةةة بسةة ادته وللةةك لةةزوم انهةةاء اجةةراءات مةةا بعةةا
بجامعة /تالون ا
مناقوة الماجست ر.
باسبان ا
سةةافر س ة ادته فةةى  2013/8/12للحصةةول علةةى درجةةة
الماجست ر من اسةبان ا  -اخةر مةا حصة عل ةه فتةرة فةى
نطةةةةاق العةةةةام الثالةةةةث اعتبةةةةارا مةةةةن  2015/8/12حتةةةةى
 2015/10/31بمرتب).
النظر فى اقتةراح مجلةس القسةم ولجنةة الكل ةة للعالقةات
المع ا بقسم
م .ين الةاين محمةا محمةا
الهناسة الم كان ك ة الثقاف ةةة بالموافقةةة علةةى احتسةةاب ال تةةرة التةةى تجاو هةةا
بهجت الص رفى
س ادته اعتبارا من  2015/8/27ال وم التالى للمناقوةة
وعضو االجا ة
ً
)حتةةى  2015/10/16ال ةةوم السةةابق السةةتالمه العم ة )
الاراس ة سابقا
امتةةاادا لالجةةا ة الاراسة ة الخاصةةة بسة ادته وللةةك لةةزوم
بجامعة /تالون ا
انهاء اجراءات ما بعا مناقوة الماجست ر.
باسبان ا
سةةافر س ة ادته فةةى  2013/8/12للحصةةول علةةى درجةةة
الماجست ر من اسةبان ا  -اخةر مةا حصة عل ةه فتةرة فةى
نطةةةةاق العةةةةام الثالةةةةث اعتبةةةةارا مةةةةن  2015/8/12حتةةةةى
 2015/10/31بمرتب).

م
1

الب ا
الوظ ة/القسم
االسم
م .أمن ة محما ناصف المارس المساعا النظةةر فةةى اقتةةراح مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةةى إي ةةاد
بقسم الرياا ات س ادتها فى بعثة دراس ة إلى الجامعة المصرية ال ابان ةة
حسن نوار
وال زياء الهناس ة لاراسة الا/توراة على ن قة البعثات.
تاريخ تع ن س ادتها مارس مساعا فى
.)2014/12/24

2

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

رابعاً:برنامج الجامعة المصرية ال ابان ة للعلوم والتكنولوج ا -:
– الموافقة على باء الاراسة بالبرنامج -:

خامساً:ما يستجا من أعمال -:
– إختساب فترة تجاو -:
12
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القرار
وافق
المجلس

م
1

االسم
م .آية الس ا الوحات

الب ا
الوظ ة/القسم
المارس المساعا النظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقة علةى احتسةاب
ال ترة التى تجاو تها س ادتها اعتبةارا مةن 2015/6/19
بقسم الهناسة
ال ةةةوم التةةةالى للمناقوةةةة) حتةةةى  2015/10/12ال ةةةوم
النووية
واالشعاع ة وعضو السابق الستالم العم ) امتااد لالجةا ة الاراسة ة الجةراء
االجا ة الاراس ة التعايالت المطلوبه بعا المناقوة والحصول على الارجة
.
سابقا بجامعة
مانوستر بالمملكة سةةافرت س ة ادتها فةةى  – 2013/4/15اخةةر مةةا حصةةلت
عل ةةةةه سةةةةته اشةةةةهر فةةةةةى نطةةةةاق العةةةةام الثالةةةةث حتةةةةةى
المتحاة
 2015/10/14بمرتةةةةةةةةب – ناقوةةةةةةةةت الارجةةةةةةةةة فةةةةةةةةى
.)2015/6/19

13
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القرار

وافق
المجلس

أوالً :قسم الهندسة اإلنشائية -:

منح
الارجات

الدراسات العليا

المواوع
اسم الطالب :وجاا وجاى محما عبا اللط ف النااورى
مواوع :عم نمولج صنبعاث و إنتقال الحراره فى المواد لات
اتساس اتسمنتى.
Modeling of heat evolution and transfer in
cement based materials.
تحت إشراف :أ.د .عادل أحما الكردى  ،أ.د .أشرف رجب على
محما.
اسم الطالب :ش ماء ا ف جوده عبا القادر سل ما
مواوع :مقارنة ب ن إستخاام القطاعات المعان ة و قطاعات
اتلومن وم فى اصنواءات.
Comparison between steel and aluminum
sections in construction.
تحت إشراف :أ.د .حسام محما فهمى غانم  ،د .أحما شام فهمى.
اسم الطالب :يمنى عاطف عبا الحك م محمود جبرا
مواوع :تصم م اترا ات المعان ة بإستخاام الوبكات العصب ة.
Design of orthotropic steel decks using neural
networks.
تحت إشراف :أ.د .محما إبراه م النجار  ،د .أحما شام فهمى  ،د.
محما الطنطاوى المعااوى.
اسم اسم الطالب :عبا العزيز إبراه م محما
مواوع :أداء اتعماة الصناوق ة من الصلب المق اة والمعبأة
بالخرسانة تحت تأث ر أحمال الحريق.
Performance of Restrained Concrete Filled Steel
Box Columns under Fire Loads.
تحت إشراف :أ.د .ل لى محمود الح ناوى  ،أ.د .محما محمود
الحويطى.

14
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الارجة

تاريخ الق ا

القرار

د/توراه

رب ع 2009

وافق
المجلس

ماجست ر
الهناسة

خريف 2009

وافق
المجلس

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2010

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2009

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة اإلنشائية -:
اسم الطالب :إيل ن عباه عباه الارس
مواوع :إستخاام نمولج معلومات المبانى فى تقاير تكال ف
موروعات التو ا.
Using of Building information modeling for cost
estimation of construction projects.
تحت إشراف :أ.د .شريف محما حافظ  ،د .ريمو فايق عزيز.
توك لجنة
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
الحكم
 -1أ.د .هوام عبا الخالق عبا الخالق أستال بالكل ة رئ سا ً
أستال بكل ة الهناسة
 -2أ.د .حسام الاين حسنى محما
جامعة الزقا يق
عضوا ً
مورفا ً
أستال بالكل ة
 -3أ.د .شريف محما حافظ
وعضوا ً
اسم الطالب/ :اوا صابر سع ا
مواوع :سلو البالطات الخرسان ة لات الر/ام المعاد تاويره فى
القص الثاقب.
Punching Shear Behavior of Recycled Aggregate
Concrete Slabs.
تحت إشراف :أ.د/ .ى إبراه م محمود  ،أ.د .التونى محمود
التونى.
توك لجنة على أ تكو اللجنه مكونه من - :
رئ سا ً
أستال بالكل ة
 -1أ.د .طارق إبراه م عب او
الحكم
 -2أ.د .حماى مح ى الاين ع ى أستال مساعا بكل ة الهناسة
جامعة طنطا
عضوا ً
أستال مساعا بالكل ة مورفا ً
 -3أ.د/ .ى إبراه م محمود
وعضوا ً
 -4أ.د .التونى محمود التونى أستال مساعا بالكل ة مورفا ً
وعضوا ً

15
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ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2010

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2013

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة اإلنشائية -:
اسم الطالب :أحما عوض أحما إمام
مواوع :دراسة وصالت العزوم ب ن الكمرات المعان ة مع اتعماه
الصناوق ة.
Behaviour of moment connection between steel
beams and box columns.
توك لجنة تحت إشراف :أ.د .حسام فهمى غانم.
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
اصمتحا
أستال مت رغ بالكل ة مورفا ً
 -1أ.د .حسام فهمى غانم
الوام
ورئ سا ً
عضوا ً
 -2أ.د .طارق إبراه م عب او أستال بالكل ة
عضوا ً
أستال بالكل ة
 -3أ.د .ش ق شوقى خورى
أستال مساعا بالكل ة عضوا ً
 -4أ.د .حسن أبو سعاه
 -5أ.د .حماى محما أبو ال تح أستال مساعا بالكل ة عضوا ً

رب ع 2013

وافق
المجلس

ثانياً :قسم هندسة اإلنتاج -:

منح
الارجات

المواوع
اسم الطالب :خالا أحما فاروق عبا المنعم
مواوع :التو يع اتمث للمعول ة و قابل ة الص انة للمنظومات
الصناع ة.
Optimum reliability and maintainability
allocation for industrial systems.
تحت إشراف :أ.د .محما نوأت عباس فرس  ،أ.د .محما عبا
الواحا محما يونس.

الارجة

تاريخ الق ا

القرار

د/توراه

خريف 2012

وافق
المجلس

ثالثاً :قسم الهندسة الكهربية -:

منح
الارجات

المواوع
اسم الطالب :هاجر على أحما يح ى
مواوع :تطب قات التحكم اآللى  -التحكم عن بعا للمر/بات تحت
الماء.
Automatic control applications – Remote control
of underwater vehicles.
تحت إشراف :أ.د .محما /ريا مصط ى  ،د .حاتم على خاطر.

16
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الارجة

تاريخ الق ا

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2010

القرار
وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
اسم الطالب :محما الس ا مرسى إبراه م
مواوع :تصم م و تن ذ تقن ة حايثة ص/تواف اتعطال بإستخاام م هوم
تعريف النظام.
Design and implementation of a modern fault detection
technique using system identification.
تحت إشراف :أ.د .حسن محما عبا العال الكمووشى.
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
 -1أ.د .حسن محما عبا العال الكمووشى أستال مت رغ بالكل ة
مورفا ً ورئ سا ً
عضوا ً
أستال بالكل ة
 -2أ.د .نور الاين حسن إسماع
توك
أستال مساعا بالكل ة عضوا ً
 -3أ.د .نهى عثما قرنى
لجنة
اصمتحا اسم الطالب :ش ماء محما خم س إبراه م
الوام
مواوع :تكام أجهزة ق اس المتجهات مع شبكة االسكنارية لتحس ن
إدارة الطاقة.
Integration of phases measurement units with
Alexandria
network
for
improved
energy
management.
تحت إشراف :أ.د .نب حسن عباسى.
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
رئ سا ً
 -1أ.د .ناجى نج ب سولاير أستال مت رغ بالكل ة
عضوا ً
أستال مت رغ بالكل ة
 -2أ.د .إمتثال نجم عبا هللا
مورفا ً عضوا ً
أستال بالكل ة
 -3أ.د .نب حسن عباسى
اسم الطالب :عمرو فؤاد عبا هللا عرفا
مواوع :مقارنة ب ن النظام لات التطور طوي اتما و النظام العالمى
للاخول بالموجات الم كروموج ه فى الطبقة المادية.
Physical layer comparison between WIMAX and LTE.
توك
تحت إشراف :أ.د .محما عمرو مختار.
لجنة حكم
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
رسالة
رئ سا ً
أستال مت رغ بالكل ة
 -1أ.د .مظهر بس ونى طاي
تكم ل ة
مورفا ً عضوا ً
أستال مساع بالكل ة
 -2أ.د .محما عمرو مختار
 -3أ.د .ه ثم حس ن عبا هللا أستال مساعا بالمعها القومى للبحوث
بالقاهرة
عضوا ً
تابع  :قسم الهندسة الكهربية -:
إلغاء
التسج
اسم الطالب :نرم ن الس ا شحاته
بناء على
طلبها
رابعاً :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
المواوع
اسم الطالب :محما يوسف على الحاج
مواوع :تطب قات الهناسة النووية.
منح
الارجات * رأت اللجنة تعاي مواوع البحث ل صبح  :التحل
لم اعالت الماء المضغوط بوقود الثوريوم.
17
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الجزئى

خريف
2013

وافق
المجلس

وافق
رب ع 2012
المجلس

وافق
رب ع 2015
المجلس

د/توراه

خريف
2010

الارجة

تاريخ الق ا

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2013

وافق
المجلس

القرار
وافق
المجلس

تعاي لجنة
إشراف

إلغاء
التسج
بناء على
تقارير
المورف ن
إلغاء
التسج
بناء على
طلبها

Partial loading of thorium fuel in PWR
تحت إشراف. :د .عل اء عادل باوى  ،أ.د .هناء حسن أبو جب ،
أ.د .نادر محمود عبا الحل م.
اسم الطالب :مى على راوا محما
مواوع :تطب قات الهناسة النووية.
تحت إشراف :أ.د .محما نج ب حسن على  ،أ.د .محما حسن محما
حسن.
وللك بإاافة إسم أ.د .أحما عماد الاين فتح هللا المارس بالكل ة
وأ.د .عزت عبا ال تاح إبراه م ع سوى االستال به ة الرقابة
النووية واصشعاع ة بالقاهرة إلى لجنة اصشراف وللك لحاجة
البحث لتخصص س ادتهما و الستخاام االجهزة و البرامج
الموجوده باله ة و لوفاة أ.د .محما نج ب حسن على رحمه هللا).

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2011

اسم الطالب :مصط ى محما إبراه م داوود

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2012

اسم الطالب :رباب راا عبا العزيز الزه رى

د/توراه

خريف 2012

18
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

خامساً :قسم هندسة المواصالت -:
المواوع
إلغاء
التسج
اسم الطالب :تامر إبراه م محمود مسعا الغرباوى
بناء على
طلبه
سادساً :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
المواوع
اسم الطالب :دينا صالح محما صالح عبا هللا
مواوع :هناسة حماية الوواطئ.
مع تحايا عنوا البحث ل صبح  :تأث ر أمواج العواصف على
شواطئ دلتا الن ) علما بأ هذا التحايا ال يمس جوهر البحث.
Impact of storm waves on the Nile delta coast.
المهناسة المذ/وره لها بحث منوور فى :
Global congress on Integrated Coastal
Management : Lessons Learned to Address New
Challenges 30 Oct – 3 Nov 2013 Marmais,
توك لجنة
Turkey
الحكم
تحت إشراف :أ.د .عالء الاين أحما مصط ى يس  ،د .محما محما
محمود عبا المعطى.
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
أستال مت رغ بالكل ة مورفا ً
 -1أ.د .عالء أحما يس
رئ سا ً
أستال مت رغ بالكل ة عضوا ً
 -2أ.د .راوية من ر قنصوة
 -3أ.د .أ.د .عبا الرا ق أحما ياا أستال مت رغ بكل ة الهناسة
جامعة المنصوره
عضوا ً
اسم الطالب :ران ا ع ا محروس محما
مواوع :هناسة الوواطئ.
Coastal Engineering.
تحت إشراف :أ.د .راوية من ر قنصوه  ،د .محما محما محمود
توك لجنة
عبا المعطى.
اصمتحا
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
الوام
رئ سا ً
أستال مت رغ بالكل ة
 -1أ.د .نزيه أسعا يونا
عضوا ً
أستال مت رغ بالكل ة
 -2أ.د .عالء أحما يس
مورفا ً
 -3أ.د .راوية من ر قنصوه أستال مت رغ بالكل ة
عضوا ً
تابع  :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
اسم الطالب :مها معوض مصط ى محما
مواوع :هناسة الوواطئ.
Coastal Engineering.
توك لجنة
اصمتحا
تحت إشراف :أ.د .راوية من ر قنصوه  ،د .محما محما محمود
الوام
عبا المعطى.
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
19
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الارجة

تاريخ الق ا

القرار

د/توراه

رب ع 2011

وافق
المجلس

الارجة

تاريخ الق ا

القرار

د/توراه

رب ع 2011

وافق
المجلس

خريف 2013

وافق
المجلس

رب ع 2014

وافق
المجلس

رئ سا ً
عضوا ً
مورفا ً

أستال مت رغ بالكل ة
 -1أ.د .نزيه أسعا يونا
أستال مت رغ بالكل ة
 -2أ.د .عالء أحما يس
 -3أ.د .راوية من ر قنصوه أستال مت رغ بالكل ة
عضوا ً
اسم الطالب :ران ا الس ا عبا الباقى الس ا
مواوع :ه ارول كا البح رات.
Hydraulics of lakes.
تحت إشراف :أ.د .راوية من ر قنصوه  ،د .محما محما محمود
عبا المعطى.
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
رئ سا ً
أستال مت رغ بالكل ة
 -1أ.د .نزيه أسعا يونا
عضوا ً
أستال مت رغ بالكل ة
 -2أ.د .عالء أحما يس
مورفا ً
 -3أ.د .راوية من ر قنصوه أستال مت رغ بالكل ة
عضوا ً
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خريف 2013

وافق
المجلس

سابعا ً :قسم الهندسة المعمارية -:

منح
الارجات

المواوع
اسم الطالب :منى أحما فريا مصط ى
مواوع :النمذجه الخضراء لمعلومات المبانى  :دراسة أداء
اصااءة الطب ع ة فى الب ة الااخل ة للمبانى.
Green BIM : Investigating daylight performance
of interior environment.
تحت إشراف :أ.د .خالا الس ا الحجلة  ،د .سامر محما عادل
الس ارى..
اسم الطالب :سارة وائ عبا العزيز
مواوع :التصم م المورفولوجى /ماخ إبااعى لح الموا/
التصم م ة.
Morphogenetic design as a creative problem
solving approach.
تحت إشراف :أ.د .محما عاصم حن ى  ،د .ياد طارق الص اد.
اسم الطالب :أسماء أحما /ى نصار
مواوع :تقل ا الطب عه والهناسة المعمارية.
Biomimicry and architecture.
تحت إشراف :أ.د .عبا ال تاح الموصلى  ،أ.د .سم ر حسن ب ومى.
اسم الطالب :مروه أحما أحما على حسن
مواوع :اآلثار االقتصاديه للمبانى المستاامه  :التكال ف و ال وائا
على ق مة العقارات.
The economic impact of sustainable buildings:
the cost and benefits on property values.
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ,د .ياد الص اد.
اسم الطالب :ش ماء فتحى هاشم عبا الغنى قناي
مواوع :التصم م المتمر/ز على االنسا – منهج توار/ى نحو
االبتكار.
Human centered design – a collaborative
approach towards innovation.
تحت إشراف :أ.د .دينا سامح طه.
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القرار

الارجة

تاريخ الق ا

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2011

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2009

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2009

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2011

وافق
المجلس

ماجست ر
الهناسة

رب ع 2010

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :مصط ى أحما أبو ال تح الس ا محما الجوهرى
مواوع :اصستاامة فى المبانى.
مع تحايا عنوا البحث ل صبح  :تأث رات اصستاامه و تكنولوج ا
النانو على التصم م ) علما بأ هذا التحايا ال يمس جوهر البحث.
The impacts of sustainability and Nanotechnology on design.
* وافق مجلس القسم على عام إعادة المقررات الاراس ة.
تحت إشراف :أ.د .مصط ى مرسى العربى  ،أ.د .طارق عبا
توك لجنة الحم ا فرغلى.
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
الحكم
 -1أ.د .محما عبا العال إبراه م أستال مت رغ بالكل ة رئ سا ً
مورفا ً
أستال بالكل ة
 -2أ.د .مصط ى مرسى العربى
وعضوا ً
أستال ورئ س القسم بالكل ة
 -3أ.د .طارق عبا الحم ا فرغلى
مورفا ً
وعضوا ً
 -4أ.د .سحر محمود ل/ى اترناؤوطى أستال ورئ س قسم العمارة
بكل ة ال نو الجم لة عضوا ً
اسم الطالب :هبه محما حسام الاين جالل
تحت إشراف :أ.د .إيناس فاروق حماى  ،أ.د .دن ا سعا هللا.
ما فترة
لماة عام خامس إعتبارا َ من خريف  2015و حتى خريف .2016
التسج
تطبيقا َ للماده اسم الطالب :حنا جم الس ا محما
 23من الالئحه تحت إشراف :أ.د .مصط ى مرسى العربى  ،أ.د .دينا مماوح
الداخلية للكلية
بقرارو نصار.
المفعله
لماة عام خامس إعتبارا َ من رب ع  2015و حتى رب ع .2016
وزارى
رقم  3000فى اسم الطالب :نسرين على ع اد
 2006/11/27تحت إشراف :أ.د .حسن عبا السالم  ،أ.د .خالا الس ا الحجلة.
لماة عام خامس إعتبارا َ من خريف  2015و حتى خريف .2016
إلغاء التسج

بناء على طلبه اسم الطالب :ه ثم سع ا عبا الرا ق
إلغاء التسج
بناء على
تقارير
المورف ن

اسم الطالب :هبه أحما محما الوجاى

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2010

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2011

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2011

ماجست ر
العلوم
الهناس ة
ماجست ر
العلوم
الهناس ة
د/توراه

وافق
المجلس

وافق
المجلس
وافق
المجلس

خريف 2011

وافق
المجلس

رب ع 2010

وافق
المجلس

خريف 2010

وافق
المجلس

ثامنا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:

منح
الارجات

المواوع
اسم الطالب :مروة أحما خضرى عبا الحم ا
مواوع :تطوير انت مونات الزر/ون وم الممغنطه و تطب قها /مبادل
أيونى لمعالجه المخل ات المائ ة.
Development of novel Nano – magnetic
zirconium antimonite and its application as ion
exchanger for waste water treatment.
تحت إشراف :أ.د .أحما أم ن عطوط  ،د .مروه فاروق القااى.
اسم الطالب :نادية مصط ى أحما دنو
22
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الارجة

تاريخ الق ا

القرار

د/توراه

خريف 2012

وافق
المجلس

ماجست ر

خريف 2012

وافق

مواوع :تحض ر مواد نانومترية من أ/س ا الخارص ن و
إستخاامه فى إ الة الملوثات من المخل ات المائ ة.
Preparation of Nano materials of zinc oxide and
its use in removal of pollutants from waste
water.
تحت إشراف :أ.د .أحما أم ن عطوط  ،د .نهى سع ا إبراه م
محما يوسف.
اسم الطالب :أمانى أحما محمود إبراه م محمود
مواوع :إ الة العناصر الثق لة من المخل ات السائلة.
Removal of heavy metals from liquid wastes.
تحت إشراف :أ.د .يح ى عبا القادر الطوي  ،د .إيما عبا العزيز
الغريانى  ،د .هوام صالح إبراه م صالح.
اسم الطالب :أم رة ع ا محما أبو طالب
مواوع :دراسة إ الة ات/سج ن الك ماوى الممتص من بعض
المخل ات الصناع ة السائلة بإستخاام تقن ة الترويب بالكهرب ة.
Study on the removal of COD from some liquid
waste by Electrocagulation technique.
تحت إشراف :أ.د .محما حس ن عبا المج ا.
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المجلس

العلوم
الهناس ة

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2011

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2011

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
اسم الطالب :ريهام عاطف عبا المولى أحما
مواوع :تخل ق موتقات سل لو ية لات خصائص تطب ق ة.
Synthesis of technically applied synthons from
cellulose.
تحت إشراف :أ.د .سامى عبا المنعم الجرف  ،أ.د .محما عبا الاايم
سالم  ،أ.د .هوام محما عبا ال تاح سل ما .
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
 -1أ.د .سامى عبا المنعم الجرف أستال مت رغ بالكل ة مورفا ً
توك لجنة ورئ سا ً
الحكم
 -2أ.د .هوام محما عبا ال تاح عم ا معها بحوث التكنولوجا
المتقامه ماينة االبحاث العلم ة
مورفا ً وعضوا ً
 -3أ.د .محما الس ا محمود إبراه م أستال مت رغ بكل ة العلوم
عضوا ً
أستال بقسم الك م اء – جامعة
 -4أ.د .جو يف بانوب
/ناا
–
م مولاير
عضوا ً
اسم الطالب :هاير رجب عبا المنعم رجب عاشور
مواوع :يادة معال معالجة المخل ات السائلة فى م اع الطبقة
الثابتة.
Intensification of the rate of wastewater
treatment in a fixed bed reactor.
تحت إشراف :أ.د .إبراه م أحما سالم منصور  ،أ.د .مروه عبا
توك لجنة ال تاح عبا الرحمن.
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
الحكم
 -1أ.د .حسن عبا المنعم فرج أستال مت رغ بالكل ة
رئ سا ً
 -2أ.د .إبراه م سالم منصور أستال مت رغ بالكل ة
عضوا ً
 -3أ.د .منى الس ا عثما أستال مساعا بماينة االبحاث العلم ة
عضوا ً
اسم الطالب :هنا محما عبا اللط ف محما الوعراوى
مواوع :الت ك ك الضوئى للصبغات.
Photoctalytic degradation of dyes.
تحت إشراف :أ.د .إبراه م أحما سالم منصور  ،أ.د .منى الس ا
توك لجنة عثما .
على أ تكو اللجنه مكونه من - :
اصمتحا
التأه لى  -1أ.د .حسن عبا المنعم فرج أستال مت رغ بالكل ة رئ سا ً
 -2أ.د .إبراه م سالم منصور أستال مت رغ بالكل ة مورفا ً
وعضوا ً
 -3أ.د .شعبا على عط ه نص ر أستال ورئ س القسم بالكل ة
عضوا ً
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د/توراه

رب ع 2011

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2010

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2011

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
إلغاء
التسج
بناء على
طلبه

اسم الطالب :إيما إبراه م جامع /وشن
اسم الطالب :عبا الرحمن إبراه م محما أحما حب ب

تاسعا ً :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
المواوع
اسم الطالب :إيما عادل الذهبى حسن ن سلطا
مواوع :دراسة التطب قات اصستوعارية لمحزو براج المائ
لألل اف الضوئ ة.
منح
Investigating sensing applications of fiber Bragg
الارجات
grating.
تحت إشراف :أ.د .مصط ى حس ن على حسن ،أ.د/ .مال محمود
على حسن  ،د .إسحاق لمعى نج ب /ناس.
عاشرا ً :قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن -:
المواوع
اسم الطالب :إسالم عادل سل ما أحما المالح
مواوع :التحل االنوائى للهبا /البحرية المر/به المعراه
الحمال التصادم و االن جار بإستخاام طريقة العنصر المحاود.
رأت اللجنة تعاي عنوا البحث ل صبح  :التحل االنوائى لله ا/
البحرية المصنعه من المواد المر/به و المعراه الحمال التصادم و
منح
االن جار بإستخاام طريقة العنصر المحاد.
الارجات
Structural analyses of marine composite
structures subjected to impact and blast loads
using finite element method.
تحت إشراف :أ.د .يح ى عبا السالم عبا الناصر  ،أ.د .أحما محما
حسنى الح وى.
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ماجست ر
العلوم
الهناس ة
ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2007

وافق
المجلس

رب ع 2010

وافق
المجلس

الارجة

تاريخ الق ا

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2010

الارجة

تاريخ الق ا

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

خريف 2012

القرار

وافق
المجلس

القرار

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن -:
اسم الطالب :حسام صالح يوسف عبا الوهاب
مواوع :نمولج عادى خطى ثالثى االبعاد فى المجال الترددى
للتنبؤ بحر/ات الس نة فى البحار المضطربة.
منح
A Linear three- dimensional frequency – domain
الارجات
numerical model for the prediction of ship
motions in irregular seaways.
تحت إشراف :أ.د .يسرى محما أنور والية  ،د .تامر محمود حاما.
حادى عشر  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
المواوع
اسم الطالب :محما حافظ متولى حافظ
مواوع :جها التحكم اله ارول كى فى الترب نات البخارية.
Hydraulic amplifier controller in steam turbines.
تحت إشراف :أ.د .إيهاب جابر آدم.
اسم الطالب :محما عبا الغنى محما عبا الغنى محما عمارة
مواوع :إسالة الغا الطب عى .LNG
منح
Liquefaction of Natural Gas.
الارجات
تحت إشراف :أ.د .عبا الحم ا عط ه الس ا.
اسم الطالب :محما أحما عصام الاين عبا المقصود يوسف
مواوع :أنظمة التك ف لوسائ النق السطح ة.
Airconditioning
systems
for
surface
transportations.
تحت إشراف :أ.د .عبا الحم ا عط ه الس ا.
اسم الطالب :محما فتحى محما ه ك
مواوع :دراسة معمل ة التزا مسالك الهواء النس ج ة.
تحت إشراف :أ.د .عبا الحم ا عط ه الس ا  ،د .محما عبا ال تاح
تعاي لجنة
فايا.
إشراف
وللك بإاافة إسم أ.د .وائ محما مصط ى المغالنى  -اتستال
المساعا بالكل ة إلى لجنة اصشراف وللك لحاجة البحث لتخصص
س ادته.
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ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2011

وافق
المجلس

الارجة

تاريخ الق ا

القرار

ماجست ر
الهناسة

خريف 2012

وافق
المجلس

ماجست ر
الهناسة

خريف 2010

وافق
المجلس

ماجست ر
الهناسة

رب ع 2011

وافق
المجلس

ماجست ر
العلوم
الهناس ة

رب ع 2013

وافق
المجلس
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