
 شئْى ُيئت الخدريس
 اٌرشلياخ ٚاٌرؼييٕاخ أٚالً:

 القرار الوْضْع القسن الْظيفت ناالس م

1 
د. ُبشن فِؤ عبدالحلين 

 اللببى  
أعرار 
 ِغاػذ

 ٕ٘ذعح اإلٔراج
ٍةٝ  إٌظش فٝ لشاس ِدٍظ اٌمغُ تشأْ اٌّٛافمةح ػ

 ِٕر عيادذٗ اٌٍمة اٌؼٍّٝ ٌٛظيفح أعرار.
ّافق 
 الوجلس

2 
لعسيس د. هحود حلؤ عبدا

 هْسٔ 
 ِذسط 

إٌٙذعح 
 اٌىيّيائيح 

ٍةٝ  إٌظش فٝ لشاس ِدٍظ اٌمغُ تشأْ اٌّٛافمةح ػ

 ِٕر عيادذٗ اٌٍمة اٌؼٍّٝ ٌٛظيفح أعرار ِغاػذ.
ّافق 
 الوجلس

3 
ًرررررهيي سررررعيد السرررريد  د. 

 هحود فبضل 

ِذسط 

 ِغاػذ

ٕ٘ذعح اٌغضي 

 ٚإٌغيح 

ْ اٌّٛافمح ػٍٝ  إٌظش فٝ الرشاذ ِدٍظ اٌمغُ تشأ

ادذٙا فٝ ٚظيفح ِذسط تاٌمغُ ٌسصٌٛٙا ذؼييٓ عي
 ػٍٝ دسخح اٌذورٛساٖ.

ّافق 

 الوجلس

4 
ٔ هدًٔ هِد  د. عبير هخْل

 سلين 
ِذسط 
 ِغاػذ 

ٕ٘ذعح اٌغضي 
 ٚإٌغيح 

ْ اٌّٛافمح ػٍٝ  إٌظش فٝ الرشاذ ِدٍظ اٌمغُ تشأ
ذؼييٓ عيادذٙا فٝ ٚظيفح ِذسط تاٌمغُ ٌسصٌٛٙا 

 ػٍٝ دسخح اٌذورٛساٖ.

ّافق 
 الوجلس

5 
. صرررال الرررديي فررربرّ  د

 عبدهللا الفخيبًٔ 
ِذسط 
 ِغاػذ 

إٌٙذعح 
 االٔشائيح 

ْ اٌّٛافمح ػٍٝ  إٌظش فٝ الرشاذ ِدٍظ اٌمغُ تشأ

ِةذسط تاٌمغُة ٌسصةٌٛٗ  ذؼييٓ عيادذٗ فٝ ٚظيفةح 
 ػٍٝ دسخح اٌذورٛساٖ.

ّافق 
 الوجلس

 د. سبرة هحود يبسر خليل  6
ِذسط 

 ِغاػذ 

إٌٙذعح 
إٌٛٚيح 

 ٚاالشؼاػيح 

ْ اٌّٛافمح ػٍٝ إٌ ظش فٝ الرشاذ ِدٍظ اٌمغُ تشأ
ذؼييٓ عيادذٙا فٝ ٚظيفح ِذسط تاٌمغُ ٌسصٌٛٙا 

 ػٍٝ دسخح اٌذورٛساٖ.

ّافق 

 الوجلس

7 
ٌرد علرٔ عفيفرٔ علررٔ  م. ُ

 البسئًْ
 ٕ٘ذعح االٔراج  ِؼيذ

ٍةةةظ اٌمغةةُة تشةةةأْ ذؼيةةةيٓ  إٌظةةةش فةةةٝ الرةةةشاذ ِد
ِةةةةةذسط ِغةةةةةاػذ تاٌمغةةةةُة  عةةةةةيادذٙا فةةةةةٝ ٚظيفةةةةةح 

 سخح اٌّاخغريش.ٌسصٌٛٙا ػٍٝ د

ّافق 
 الوجلس

8 
م. أسررررروب  علرررررٔ هحورررررد 

 حسي حراز 
 ِؼيذ 

إٌٙذعح 

 اٌىيّيائيح 

ٍةةةظ اٌمغةةُة تشةةةأْ ذؼيةةةيٓ  إٌظةةةش فةةةٝ الرةةةشاذ ِد

ِةةةةةذسط ِغةةةةةاػذ تاٌمغةةةةُة  عةةةةةيادذٙا فةةةةةٝ ٚظيفةةةةةح 
 ٌسصٌٛٙا ػٍٝ دسخح اٌّاخغريش.

ّافق 

 الوجلس

9 
م. سررررربرة حسرررررري  بهررررررل 

 يْسف حسي 
 ِؼيذ 

اٌشياضياخ 
ٚاٌفيضياء 

 ٕذعيح اٌٙ

ٍةةةظ اٌمغةةُة تشةةةأْ ذؼيةةةيٓ  إٌظةةةش فةةةٝ الرةةةشاذ ِد
ِةةةةةذسط ِغةةةةةاػذ تاٌمغةةةةُة  عةةةةةيادذٙا فةةةةةٝ ٚظيفةةةةةح 

 ٌسصٌٛٙا ػٍٝ دسخح اٌّاخغريش.

ّافق 

 الوجلس

 

 على إقتراح مجلس قسم 31/3/5132وافق مجلس الكلية في جلسته المنعقدة بتاريخ
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



 العاقبث الثقبفيت
 )حقرير حضْر هؤحور ( أٚالً: اٌّؤذّشاخ اٌؼٍّيح

 القرار البيبى الْظيفت/القسن االسن م

د. يحيرٔ هحورد صربرٓ  1
  وبل الشبذلٔ 

أعرار ِغاػذ تمغُ 
 إٌٙذعح اٌىيّيائيح

ٕةةةح اٌىٍيةةةح  ٍةةةظ اٌمغةةُة ٌٚد إٌظةةةش فةةةٝ الرةةةشاذ ِد
ِةٓ  ٌٍؼاللاخ اٌثمافيح تاٌّٛافمح ػٍٝ اٌرمشيش اٌّمةذَ 

ِةةةةؤذّش ّٔزخةةةةح ِٚساوةةةةاج  عةةةةيادذٗ ػةةةةٓ زمةةةةٛسٖ 
ٔةةةاِح اٌؼٕا ةةةش اٌؼ ٍّيةةةاخ اٌفيضيائيةةةح اٌّرؼةةةذدج تثش

ِةٓ   23/10/2014اٌّسذدج اٌزٜ ػمذ خةالي اٌفرةشج 
تّذيٕح  وشتريا تاٌثشاصيةً ٚلةذ  24/10/2014زرٝ 

 ذُ إٌماء ِساضشج ػٓ اٌّؤذّش تاٌمغُ.

ّافق 
 الوجلس

ِذسط تمغُ إٌٙذعح  د. أحود السيد بيْهٔ   2
 اٌىٙشتيح

ٍةةةظ اٌمغةةُة ٚ ٕةةةح اٌىٍيةةةح إٌظةةةش فةةةٝ الرةةةشاذ ِد ٌد
ِةٓ  ٌٍؼاللاخ اٌثمافيح تاٌّٛافمح ػٍٝ اٌرمشيش اٌّمةذَ 

ِةؤذّش ذمٕيةاخ اٌشةثىح اٌزويةح  عيادذٗ ػٓ زمٛسٖ 
ِةٓ   12/10/2014اٌّثرىشج اٌزٜ ػمذ خالي اٌفرشج 

تّذيٕح  اعةنٕثٛي ترشويةا ٚلةذ  15/10/2014زرٝ 
 ذُ إٌماء ِساضشج ػٓ اٌّؤذّش تاٌمغُ.

ّافق 
 الوجلس

بد د. زيرررربد أحورررررد رشررررر 3
 الصحي

ِذسط تمغُ إٌٙذعح 
 اٌىٙشتيح

ٕةةةح اٌىٍيةةةح  ٍةةةظ اٌمغةةُة ٌٚد إٌظةةةش فةةةٝ الرةةةشاذ ِد
ِةٓ  ٌٍؼاللاخ اٌثمافيح تاٌّٛافمح ػٍٝ اٌرمشيش اٌّمةذَ 

ٌة   ِةؤذّش اٌفٛذٛٔيةاخ   IEEEعيادذٗ ػٓ زمٛسٖ 
ِةةٓ  ٌةةزٜ ػمةةذ خةةالي اٌفرةةشج  زرةةٝ  12/10/2014ا

ٕةةةةةةةح  عةةةةةةةاْ دييدةةةةةةةٛ تٛاليةةةةةةةح  16/10/2014 تّذي

ٛالياخ اٌّرسذج االِشيىيح ٚلذ ذُ إٌماء واٌيفٛسٔيا تاٌ
 ِساضشج ػٓ اٌّؤذّش تاٌمغُ.

ّافق 

 الوجلس

 

 ثأياً: اٌّّٙاخ اٌؼٍّيح
ٔ هِوت علويت  السفر ف

 القرار البيبى الْظيفت/القسن االسن م

د. إسرام أحورد إبرراُين  1
 العشرٓ     

اٌّذسط تمغُ 
اٌشياضياخ 

ٚاٌفيضياء 
 إٌٙذعيح

ٕةح اٌىٍيةح ٌٍؼاللةاخ  إٌظش فٝ الرشاذ ِدٍظ اٌمغُة  ٌٚد
ّةةح ػٍّيةةح  ٍةةٝ عةةفش عةةيادذٗ فةةٝ ِٙ اٌثمافيةةح تاٌّٛافمةةح ػ

ّةةذج  تداِؼةح فيشخيٕياذةةه تاٌٛاليةةاخ اٌّرسةذج االِشيىيةةح ٌ
ِةةٓ ذةةاسي  اٌغةةفش تّشذةةةة  ػةةاَ لاتةةً ٌٍردذيةةذ اػرثةةةاساً 

 يصشف تاٌذاخً دْٚ أْ ذرسًّ اٌداِؼح أيح ٔفماخ. 

ّافق 

 الوجلس

 

 الدراسبث العليب
 إٌٙذعح اٌثسشيح ٚػّاسج اٌغفٓلغُ 

 القرار حبريخ القيد الدرجت الوْضْع

هٌح 
 الدرجبث

ٓ أحود  اسن الطبلب: أحود هحود حود
ٝ ِشاوً اٌرٍٛز اٌثسشٜ.    ِٛضٛع: ذنثيك ذىاًِ اٌمشاساخ ف

Asset integrity management application to marine 
pollution problems. 

 ذ اٌدّاي.ذسد إششاف: أ.د. ِصنفٝ ِسّ

ِاخغريش 
 إٌٙذعح

 2009خشيف 
ّافق 
 الوجلس

 

 ىٙشتيحلغُ إٌٙذعح اٌ

 القرار حبريخ القيد الدرجت الوْضْع

هٌح 

 الدرجبث

 اسن الطبلب: هحود حسي هحود حسي العخيقٔ
 ِٛضٛع: ذأِيٓ إذصاالخ اٌساعة اآلٌٝ.  

Computer networks for communication security. 
ٓ ِسّذ ػثذ اٌؼاي اٌىّشٛشٝ، أ.د. ِسّذ ذسد إششاف: أ.د. ز غ

 ِسّٛد ػٍٝ.

ِاخغريش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيح

 2010ستيغ 
ّافق 

 الوجلس



 

 ٔراجلغُ ٕ٘ذعح اإل

 القرار حبريخ القيد الدرجت الوْضْع

 هٌح الدرجبث

 اسن الطبلب: يبسويي عبد الوحسي أحود
ً ٌٍصٍة اٌّماَٚ ٌٍصذأ.    ِٛضٛع: لاتٍيح اٌرشغي

Machinability of stainless steels. 
ٓ ػثذ  ذسد إششاف: أ.د. زٍّٝ ػثذ اٌّمصٛد ػٛض، أ.د. زغ

 اٌدٛاد اٌسٛفٝ، أ.د. ِسّٛد زاِذ ِسّذ أزّذ . 

ِاخغريش 
اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيح

 

خشيف 
2011 

ّافق 
 الوجلس

 اسن الطبلب: حبهر هحود علٔ هحود البوبٔ
ٓ اٌغنر ٗ اٌذٚسيح ٌٍؼّشاخ فٝ عف  ِٛضٛع: زٛي ذخنيط اٌصيأ

 اٌثسشيح.  
On the planning of phase maintenance availability 

for naval surface ships.  
 ذسد إششاف: أ.د. ِسّذ ٔشأخ ػثاط فشط.

ِاخغريش 
 إٌٙذعح

 

 2009ستيغ 
ّافق 
 الوجلس

 

 غضي ٚإٌغيحلغُ ٕ٘ذعح اٌ

 القرار حبريخ القيد الدرجت الوْضْع

هٌح 
 الدرجبث

ٔ أحود سبب   اسن الطبلب:هحود أًْر  الْطٌ

ً إلٔراج خيٛط غضي  ٓ ظشٚف ذشغي ً ألزغ ِٛضٛع: اٌرٛ 
ٛ ٚػٛادَ خيٛط اٌمنٓ.    اٌنشف اٌّفرٛذ ِٓ ػٛادَ ألّشح اٌرشيى

The best operating conditions to produce open end 

yarns from hard waste. 
ٝ ، أ.د. ٓ اٌدٙيٕ ٖ  ذسد إششاف: أ.د. ػادي  الذ اٌذي ُ ػثذ إتشا٘ي

 اٌٙٛاسٜ.

ِاخغريش 
اٌؼٍَٛ 

  إٌٙذعيح

 2008ستيغ 
ّافق 
 الوجلس

 

 ّٛا الخلغُ ٕ٘ذعح اٌ

 القرار حبريخ القيد الدرجت الوْضْع

هٌح 
 الدرجبث

ٔ هحود عبد الوٌعن حسي  اسن الطبلب: عا عل
ً ٚاعؼح  ً ٌّشاسيغ إٌم ُ اٌشاِ ِٛضٛع : ذنٛيش إعٍٛب ٌٍرميي

ٜ إٌٝ ا  ٌرّٕيح اٌّغرذاِح.إٌناق ِٓ اٌدذٚ
Developing a Procedure for Comprehensive 
Evaluation of Large-Scale Transportation Projects: 

from Feasibility to Sustainability. 
ذسد إششاف: أ.د. ِسّذ ِا٘ش شا٘يٓ،د. اٌغيذ ِسّذ اٌغيذ 

 إتشا٘يُ.

ِاخغريش 
اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيح

 

  2011خشيف 

 

 أعوبل: هب اسخجد هي
 لغُ ٕ٘ذعح اإلٔراج

 القرار حبريخ القيد الدرجت الوْضْع

هٌح 

 الدرجبث

 اسن الطبلب: سعيد هحود الشبطر

ِٛضٛع : ٔظاَ خثيش ٌالخرثاساخ اٌغيش إذالفيح فٝ ٌساَ خنٛط 
 اٌّٛاعيش.

An Expert System for Non-Destructive Test of 
Welded Pipe Lines. 

ً ػثذ إٌّؼُ.ذسد إششاف: أ.د. ِسّذ ٔشأ  خ فشط، د. إعّاػي

ِاخغريش 
 إٌٙذعح

 

  2009خشيف 

 

 

 



 ّيىأيىيحٕٙذعح اٌاٌلغُ 

 القرار حبريخ القيد الدرجت الوْضْع

هٌح 

 الدرجبث

 اسن الطبلب: ّائل عبد الوٌعن عبد الوٌعن الخببعٔ
ٝ اٌّذػُ شثىيا تاألٌياف  ِٛضٛع: عٍٛن  اٌىالي ٌإليثٛوغ

 سٕاء ٚضغط ٘يذسٚعراذيىٝ.  اٌضخاخيح ٚاٌّؼشض ٌؼضَ إٔ
The fatigue behavior of woven roving glass fiber 

reinforced epoxy under combined bending 
moment and hydrostatic pressure.  

 ُ ً ػثذ اٌسٍي ٓ أٔٛس اٌدًّ، أ.د. ِسّذ ٔثي ذسد إششاف: أ.د. زغ
 أتٛاٌٛفا )سزّٗ هللا(، د. ياعش عؼذ ِسّذ أزّذ

 2011ستيغ  اٖدورٛس
ّافق 

 الوجلس

 اسن الطبلب: هحود ًصر الديي هحود عبد السام

ٓ ِىثفاخ اٌرثشيذ تاٌٙٛاء ِٚىثفاخ اٌرثشيذ  ِٛضٛع: ِماسٔح تي
 تاٌّاء.  

Comparison between air cooled condensers and 
water cooled condensers.  

ُ زغة.  ذسد إششاف: أ.د. ِسّذ ػثذ اٌسٍي

ِاخغريش 

 عحٕ٘ذ
 2011ستيغ 

ّافق 

 الوجلس

 اسن الطبلب: اسوبعيل رهضبى شبُيي اسوبعيل
ِٛضٛع: أداء ِىثفاخ اٌّسناخ اٌثخاسيح ِغ دٚساخ اٌرثشيذ 

ٗ ػٕذ االزّاي اٌّخرٍفٗ.    اٌّفرٛز
The performance of steam condensers with open 
cooling water cycles at part loads. 

ُ زغة.ذسد إششاف: أ.د. ِسّذ   ػثذ اٌسٍي

ِاخغريش 
 ٕ٘ذعح

 2011ستيغ 
ّافق 
 الوجلس

ٔ هحود جوبل إبراُين  اسن الطبلب: سبل

 ِٛضٛع: إعرمشاس اٌّساًِ اٌٙيذسٚديٕاِيىيح.  
Stability of hydrodynamic bearings. 

ً أزّذ وشٚعثٝ.   ذسد إششاف: أ.د. ٚائ

ِاخغريش 
 ٕ٘ذعح

 2011خشيف 
ّافق 
 الوجلس

 د هحود سعيد ًعوت هللا هحوداسن الطبلب: أحو
 (.  7،6ِٛضٛع: غالياخ أتٛليش )اٌٛزذاخ 

Abu Qir boilers (units 6,7) 
ُ زغة.  ذسد إششاف: أ.د. ِسّذ ػثذ اٌسٍي

ِاخغريش 

 إٌٙذعح
 2012ستيغ 

ّافق 

 الوجلس

 اسن الطبلب: اسوبعيل عبد هللا اسوبعيل الازدٓ

ٝ ِسناخ اٌمٜٛ  .  ِٛضٛع: أداء ِثادالخ زشاسيح ف
Performance of steam heat exchanger in power 

station.  
ُ زغة.   ذسد إششاف: أ.د. ِسّذ ػثذ اٌسٍي

ِاخغريش 

 إٌٙذعح
 2011خشيف 

ّافق 

 الوجلس

 ّيىأيىيح....ٕٙذعح اٌاٌلغُ ذاتغ: 

 القرار حبريخ القيد الدرجت الوْضْع

هٌح 

 الدرجبث

ٍ طلعج هحود عبد الغٌٔ عْ  يضَاسن الطبلب: هرّ
ٝ ِذػُ إلعنٛأاخ اٌّدففاخ ٌّساواج  ِٛضٛع: ّٔٛرج سياض

ً ٌّؼاِالخ األداء .    أشّ
Augmented desiccant wheels mathematical model for 

comprehensive simulation of performance parameters. 

ذسد إششاف: أ.د. ػثذ اٌسّيذ ػنيح اٌغيذ، أ.د. ِسّذ خّيظ 

ٝ اٌّغالٔٝ.ِسّذ ِٕصٛس، أ.د. ٚائ  ً ِسّذ ِصنف

ِاخغريش 
اٌؼٍَٛ 

 إٌٙذعيح
 

 2009خشيف 
ّافق 

 الوجلس

 اسن الطبلب : ّال  هحود جال هصطفٔ
 ْ ٓ أداء خاليا ٚلٛد غشاء ذثادي اٌثشذٛ ِٛضٛع : دساعح ٚذسغي

ً ٌخاليا اٌٛلٛد.    ٔظشيا ٚػٍّيا تٙذف اٌٛ ٛي ٌألداء األِث
Modeling and experimental analysis of bipolar plates 

for proton exchange member fuel cells – PEMFC. 

  ذسد إششاف : أ.د. ِذزد ِسّٛد عشٚس ، أ.د. ِسّذ اٌغيذ ػٍٝ.
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 ّؼّاسيحٕٙذعح اٌاٌلغُ 

 القرار حبريخ القيد الدرجت الوْضْع

هٌح 
 الدرجبث

 د العسيس جببر رساىاسن الطبلب: راًيب عب

ٝ اٌغٍٛوٝ  فٝ ػٍُ اٌخشائط   EmoBelِٛضٛع: اٌثؼذ اٌسغ
 .  اٌٌّٛذج اٌّرذاخٍح ٚاٌزاذيح

The emotional behavioral layer EmoBel in 
generative integrative subjective cartography. 

ٝ فؤاد عؼيذ تىش ، أ.د. خاٌذ اٌغيذ اٌغيذ  ذسد إششاف: أ.د. ػٍ
 ح.ِسّذ اٌسدٍ

 2009خشيف  دورٛساٖ
ّافق 
 الوجلس

 اسن الطبلب: أحود هحود ُشبم أحود أبْالعٌيي

 ٜ GSِٛضٛع: ٔظاَ اٌسٍٛي اٌخمشاء اٌرٌٛيذ
2

ٝ اإلداسيح   ٌٍّثأ
 .  فٝ ِصش

Green solution generative system Gs
2
 for office 

buildings in Egypt. 
ٝ فؤاد عؼيذ تىش ، د. عاِش   ِسّذ اٌغياسٜ.ذسد إششاف: أ.د. ػٍ
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 ساعة ٚإٌظُلغُ ٕ٘ذعح اٌ

 القرار حبريخ القيد الدرجت الوْضْع

هٌح 

 الدرجبث

ٔ ًصر  اسن الطبلب: هرين هاك فِو
ِٛضٛع : ذضٚيذ ٔظاَ ٘ادٚب تنشق خا ٗ ٌٛضغ ٚفٙشعح اٌثيأاخ 

 اٌّىأيٗ.  
Co-spatial hadoop : extending hadoop with special 

data placement and indexing.  
ُ اٌغٕذٚس ٓ ٔاخٝ، د. إيّاْ إتشا٘ي  ذسد إششاف: أ.د. ِدذٜ زغي
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 2009خشيف 
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ٓ الجٌدٓ  اسن الطبلب: رًب أًْر حود

ِٛضٛع: ّٔٛرج ٌسفظ خصٛ يح اٌثيأاخ ِؼرّذا ػٍٝ االدٚاس ٚاٌّٙاَ 
 ٚاال٘ذاف ٚاٌغياعاخ اٌّششٚطٗ.  

Role – task conditional – purpose policy access 
control model for privacy protection. 

ٛ خثً، د. ٘شاَ خالي ِسّذ  ذسد إششاف: أ.د. ِسّذ عؼيذ زٍّٝ أت
 ِٕدٝ.
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