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  2018 /17/4بتاريخ  التاسعةالجلسة 

برئاسة السيد األستاذ  2018 /17/4اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
، وأمانة سر  يم والطالب والمكلف بتسيير أعمال عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعل – سعيد محمد عبد القادر عالم الدكتور/

 للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية المكلف بتسيير أعمال  – مجدى عبد العظيم أحمد سليمان /المجلس السيد األستاذ الدكتور
 وقد حضر الجلسة كل من:

   رؤساء األقسام 

 ة السيدأ.د. عبد الحميد عطي  أ.د. على محمد على عكاز 

 أ.د. هشام على سعد زين الدين  د. حسام الدين محمد مراد مغازىأ. 

 أ.د. محمد السيد محمد النجار  أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى 

 أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم المصرى  أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى  

 أ.د. هناء حمدى أبو جبل  أ.د. محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى 

 ريم محمد عبد المغيث عبد العليمأ.د.   عفاف خميس إبراهيم العوفى.د. أ 

   أساتذة من األقسام

 كمال عطا هللا عطيةأ.د.   أ.د. محمد السيد سليمان ناجى 

 حسن أنور الجملأ.د.   يسرى محمد أنور واليةأ.د.  

 حسين حسن علىأ.د.   رشدى رجاء زهرانأ.د.  

 عبد الفتاح أنور رزقأ.د.   رسولفيفى محمد عبد الأ.د.  

 شريف محمد حافظ أحمدأ.د.   هانى محمد عبد الجواد عيادأ.د.  

   هاشم فهمى عبد الحليم اللبانأ.د.  

 مدرسين من األقسام  أساتذة مساعدين من األقسام
 د. زكريا محيى الدين شلومة  د. هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى 
   ن الخارجأعضاء مجلس الكلية م 

 ب. أعضاء من خارج الكلية  أ. أعضاء من داخل الكلية 
 السيد اللواء أ.ح. د / عصام الدين أحمد ثابت  أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوى 
   راوية محمد منير قنصوةأ.د.  
   هبة وائل صديق لهيطةأ.د.  

 (البنية التحتية)المدير التنفيذى للمركز الهندسى لقطاع  وائل على بخيت أ.د.أ.د. أحمد حسنى الحيوى )مدير وحدة ضمان الجودة( ،  مدعـوون
  .أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسننيابة عن أ.د. أنسى أحمد عبد العليم وقد حضر : 

هيثم أ.د. مجدى عبد المنعم المسيرى ، أ.د. سعيد إسماعيل الخامى ، أ.د. محمد نزيه الدرينى ، أ.د.  اعتذر عن عدم الحضور:
 .دوح عوض ، م. أسامة مهدى محمد إبراهيم ، م. أسامة السيد الجناينىــمحمد مم

 أ.د. شعبان على عطية نصير ، أ.د. حسن على حسن وردة ، د. حسام محمد فريد الحبروكتغيب عن الحضور: 
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عميد الكلية الجلسة مكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وال –سعيد محمد عالم  /استهل السيد األستاذ الدكتور 
وقدم سيادته بإسم أعضاء مجلس الكلية التهنئة بمناسبة صدور قرار "بسم هللا الرحمن الرحيم" ورحب بالسادة أعضاء المجلس ، 

خدمة المجتمع عميد الكلية السابق نائباً لرئيس جامعة اإلسكندرية لشئون  –تعيين األستاذ الدكتور / عبد العزيز حسانين قنصوة 
 ، وشرع المجلس بعد ذلك فى مناقشة الموضوعات التالية: وتنمية البيئة

 .2018 مارس 13بتاريخ  2017/2018للعام الجامعى  ةثامنالالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
 

 

 -اً : الموضوعات العامة :ثاني
ر / وكيتل الكليتة للدراستات العليتا والبحتوث ، بشت ن المذكرة المرفوعة من األستتاذ التدكتو وافق مجلس الكلية على – 1

تشكيل لجنة الصعوبات والمعوقات التى تواجه أعضاء هيئة التتدريس فتى لجتان الترقيتات وكتذلة طلبتة الدراستات العليتا 
، أن تتشتكل اللجنتة برئاستة األستتاذ التدكتور / وكيتل الكليتة للدراستات العليتا والبحتوث )بصت ته(  علتىوالبحث العلمى ، 

 وعضوية كالً من :

 األستاذ المت رغ بقسم هندسة اإلنتاج –األستاذ الدكتور / محمد نش ت عباس فرس  •

 األستاذ المت رغ بقسم الهندسة الميكانيكية –عبد المنعم أحمد األستاذ الدكتور / محمد نور الدين  •

 الكهربيةاألستاذ المت رغ بقسم الهندسة  –األستاذ الدكتور / نور الدين حسن إسماعيل  •

 األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائية –األستاذ الدكتور / خالد السيد جع ر  •

المذكرة المرفوعة متن األستتاذ التدكتور / وكيتل الكليتة للدراستات العليتا والبحتوث ، بشت ن وافق مجلس الكلية على  - 2
تاذ التدكتور / وكيتل الكليتة للدراستات أن تتشتكل اللجنتة برئاستة األست علتىتشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمى بالكلية ، 

 وث )بص ته( ، وعضوية كالً من :ــالعليا والبح

 األستاذ المت رغ بقسم الهندسة الكهربية –األستاذ الدكتور / سعيد إسماعيل الخامى  •

 األستاذ المت رغ بقسم هندسة الحاسب والنظم –األستاذ الدكتور / محمد نزيه الدرينى  •

 البحرية وعمارة الس ناألستاذ بقسم الهندسة  – هبة وائل لهيطة/  ةالدكتور ةاألستاذ •

قستم ، و الهيتدروليكا بالكليتةللتعتاون بتين قستمى هندستة الترى و MOU متذكرة الت تاهم وافتق مجلتس الكليتة علتى - 3
أعضاء هيئتة ل زيارات مل على تبادتالتي تش، والبيئة بجامعة واشنطون بالواليات المتحدة االمريكية والهندسة المدنية 

فتتي المشتتروعات البحثيتتة التعتتاون  إجتتراء أبحتتاث مشتتتركة ونشتترها وأيضتتاً التتتدريس والهيئتتة المعاونتتة متتن الجتتانبين و
 االست ادة من المعامل المت دمة في جامعة واشنطن التي ت يد تخصصات القسم المختل ة.و

ات المعتمدة الجديدة ، وقترر بش ن الئحة الساعمجلس الكلية علماً بقرار لجنة قطاع الدراسات الهندسية  تم إحاطة – 4
مجلس الكلية عرض الالئحة على األقسام العلمية الستطالع آرائها بش ن المالحظتات التتى أبتدتها لجنتة قطتاع الدراستات 
الهندستتية ، متتع ت تتويض منتتدوبى األقستتام العلميتتة باإلشتتتراة متتع المنستتق العتتام للالئحتتة ا.د. محمتتد نشتت ت فتترس لعمتتل 

، متع عقتد جلستة ممتتدة لمجلتس الكليتة إلعتمتاد الالئحتة فتى  23/4/2018ب فى موعد غايتته األثنتين الموافتق المطلو
الصورة النهائية حتى تتمكن الكلية من إعداد وإرسال النسخ الالزمة للحصول على موافقة الجامعة واإلعتماد من لجنتة 

 .5/5/2018القطاع الهندسى فى جلسته التى ستعقد يوم 

 -: الهدايا والتبرعات:  ثالثاً 
جنيه  50000بمبلغ  الشرق األوسط لتكرير البترول )ميدور(شركة قبول التبرع المقدم من وافق مجلس الكلية على  - 1

 .لصالح صندوق التكافل بالكلية )السوق الخيرى لطالب الكلية(وذلة  (ال غير جنيه ألف خمسون)
األستتاذ بقستم الهندستة  –والتدة األستتاذ التدكتور / علتى فتؤاد بكتر دم متن قبول التبترع المقتوافق مجلس الكلية على  - 2

 قادرين.الغير صندوق التكافل للطلبة وذلة لدعم ( ال غير جنيه ألف عشرونجنيه ) 20000بمبلغ  المعمارية
وفر بستعر ( بلت55عدد )عبارة عن  شركة توتكس للمالبس الجاهزةقبول التبرع المقدم من وافق مجلس الكلية على  - 3

 أربعتةجنيته ) 4400بمبلتغ اإلجماليتة  لصالح السوق الخيرى لطالب الكلية تقتدر قيمتهتا جنيه للبلوفر الواحد  80
 (.ال غير جنيه وأربعمائةآالف 

جنيته )أل تان جنيته ال  2000شركة أكاديميا للحلول الصناعية بمبلغ قبول التبرع المقدم من وافق مجلس الكلية على  - 4
 .قادرينالغير صندوق التكافل للطلبة لدعم  وذلة غير(

األستتاذ بقستم الهندستة  –األستتاذ التدكتور / أحمتد إبتراهيم ستالمة قبول التبترع المقتدم متن وافق مجلس الكلية على  - 5
دوالر أمريكى )واحد وستون أل تاً وثمانمائتة وخمستة وتستعون دوالر أمريكتى ال  61895الكهربية سابقاً ، بمبلغ 
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جنيه مصرى )مليون وسبعة وثمانون أل اً وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً  1087495 ما يعادل مبلغغير( أى 
، على أن يحول التبرع إلى شهادات إستثمار بالجنيه المصترى جنيه"(  x 17.57دوالر  61895مصرياً ال غير"

 ب قصى عائد ممكن ، ويوزع العائد على النحو التالى :

 خريجى قسم الهندسة الكهربية )شعبة قوى(من العائد ألوائل  15% •

 من العائد ألوائل خريجى قسم الهندسة الكهربية )شعبة إتصاالت( 15% •

 من العائد لصندوق التكافل يخصص للطالب األكثر احتياجاً للمساعدة 20% •

 من العائد للمعامل وتجهيزات قسم الهندسة الكهربية 50% •
 70000بلتغ ا يعتادل مبمتمجموعة طلعتت مصتط ى القابضتة المقدم من العينى قبول التبرع وافق مجلس الكلية على  - 6

للمشتاركة فتى المستابقة  ASMEفتى صتورة ختدمات عينيتة لتدعم فريتق ( وذلتة ال غيتر جنيته سبعون ألفجنيه )
العالمية التتى تنظمهتا الجمعيتة األمريكيتة لمهندستى الميكانيكتا ، وذلتة تحتت إشتراف الستيد التدكتور / أحمتد محمتد 

المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية ، ويتمثتل التدعم فتى تكتاليف تصتنيع الستيارة ، وتكتاليف ست ر ال ريتق  –جيب ن
 للواليات المتحدة األمريكية.

جنيته )خمستون ألتف جنيته مصترى ال  50000شتركة لتورد انترناشتيونال مبلتغ تخصيص  وافق مجلس الكلية على - 7
طلبة الكلية فى تخصص هندستة اإلنتتاج واألقستام األخترى علتى أن تكتون غير( وذلة لدعم تن يذ مشاريع التخرج ل

متتن التكل تتة الكليتتة المقتتدرة لتصتتنيع المكونتتات الخاصتتة بكتتل مشتتروع ، وبحتتد أقصتتى  %50قيمتتة التتدعم بنستتبة 
جنيتته )عشتترةآالف جنيتته( للمشتتروع الواحتتد ، وذلتتة عتتن طريتتق تصتتنيع أو تجميتتع المكونتتات الخاصتتة  10000

 إدارة الكهرباء وااللكترونيات(. –والدراسات العليا فى مصانع الشركة )مصنع المعدات  بمشاريع التخرج
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 شئون هيئة التدريس

 أواًل: الترقيات والتعيينات
 

 منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ : )مجلس الكلية على مستوى األساتذة فقط( -
 القرار الموضوع القسم الوظي ة االسم م

1 
د مين عبأمصط ى  د.

 العظيم يوسف
ستاذ أ

 مساعد 

هندسة 
الحاسب 

  والنظم   

النظتتتتتتر فتتتتتتى إقتتتتتتتراح مجتتتتتتـلس القستتتتتتم 
علتتتتتى متتتتتنح ستتتتتيادته  الموافقتتتتتـةبشتتتتت ن 

 أستتتتتتتتتتتاذ ةاللقتتتتتتتتتتب العلمتتتتتتتتتتى لوظي تتتتتتتتتت
 ةبالقستتتتتتم بنتتتتتتاءاً علتتتتتتى توصتتتتتتية اللجنتتتتتت

 العلمية الدائمة  للترقيات.

وافق 
 المجلس

2 
براهيم على إشرف أد. 

 مجاهد 
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 

  الكهربية    

النظتتتتتتر فتتتتتتى إقتتتتتتتراح مجتتتتتتـلس القستتتتتتم 
علتتتتتى متتتتتنح ستتتتتيادته  الموافقتتتتتـةبشتتتتت ن 

 أستتتتتتتتتتتاذ ةاللقتتتتتتتتتتب العلمتتتتتتتتتتى لوظي تتتتتتتتتت
 ةبالقستتتتتتم بنتتتتتتاءاً علتتتتتتى توصتتتتتتية اللجنتتتتتت

 العلمية الدائمة  للترقيات.

وافق 
 المجلس

 

 اعدين فقط(منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد : )مجلس الكلية على مستوى األساتذة واألساتذة المس -
 القرار الموضوع القسم الوظي ة االسم م

1 
براهيم إمحمد عبد ال تاح  د.

  فايد   
 مدرس 

الهندسة 
  الميكانيكية   

النظتتتتتتر فتتتتتتى إقتتتتتتتراح مجتتتتتتـلس القستتتتتتم 
علتتتتتى متتتتتنح ستتتتتيادته  الموافقتتتتتـةبشتتتتت ن 

أستتتتتتتتتتتاذ  ةاللقتتتتتتتتتتب العلمتتتتتتتتتتى لوظي تتتتتتتتتت
بالقستتتتتم بنتتتتتاءاً علتتتتتى توصتتتتتية  مستتتتتاعد

 لترقيات.العلمية الدائمة  ل ةاللجن

وافق 
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع القسم الوظي ة االسم م

 د. مروة محمد كامل المر   1
مدرس 

 مساعد

هندسة الغزل 

 والنسيج 

النظتتتتتتر فتتتتتتى إقتتتتتتتراح مجلتتتتتتس القستتتتتتم 

علتتتتتتتتتتى تعيتتتتتتتتتتين  الموافقتتتتتتتتتتةبشتتتتتتتتتت ن 

 متتتتتتتتتدرسفتتتتتتتتتى وظي تتتتتتتتتة  استتتتتتتتتيادته

علتتتتتتتتى درجتتتتتتتتة  ابالقستتتتتتتتم لحصتتتتتتتتوله

 .الدكتوراه

 وافق
 المجلس

 (%17ثانياً : اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  

 القرار الموضوع القسم الوظي ة االسم م

1 
ا.د. العربتتى مرستتى محمتتود 

 عطية 

ستاذ أ

 مت رغ 

الهندسة 

 الميكانيكية 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بش ن الموافقتة 
باالكاديميتتة  للعمتتل ستتيادته ةاعتتار تجديتتدعلتتى 

 للعتتتتام الستتتتابعة للعلتتتتوم والتكنولوجيتتتتا العربيتتتت
وحتتتتتتتتتتتتتتى  1/9/2018متتتتتتتتتتتتتن  اعتبتتتتتتتتتتتتتاراً 

31/8/2019. 
 %20نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

2 
ا.د. محمد عبد ال تاح محمد 

 طعيمة 

ستاذ أ

 مت رغ 

الهندسة 

 الميكانيكية 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بش ن الموافقتة 
باالكاديميتتة  لللعمتت ستتيادته ةاعتتار تجديتتدعلتتى 

)استتتكماال للعتتام العربيتتة للعلتتوم والتكنولوجيتتا 
وحتتتتتتى  1/9/2018متتتتتن  اعتبتتتتتاراً  العاشتتتتتر(

17/1/2019. 
 %20نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

النظر فى إقتراح مجلس القسم بش ن الموافقتة الهندسة ستاذ أا.د. سهير فتحى خميس  3
باالكاديميتتة  للعمتتلا ستتيادته ةاعتتار تجديتتدى علتت

وافق 
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)فتتى العربيتتة للعلتتوم والتكنولوجيتتا لمتتدة عتتام  الميكانيكية  مت رغ  رزيقة 
 1/9/2018متتن  اعتبتتاراً  اطتتار عتتام العاشتتر(

 .31/8/2019وحتى 
 %20نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

 المجلس

4 
حمد محمد عبد الرؤوف أد. 

 اللقانى   

ستاذ أ

 مساعد 

الرياضيات 

وال يزياء 

 دسية  الهن

النظر فى إقتراح مجلس القسم بش ن الموافقتة 
عميتداً لكليتة  للعمتل ستيادته ةاعتار تجديتدعلى 

فتتتترع  -الهندستتتتة بجامعتتتتة بيتتتتروت العربيتتتتة 
 فتتتى اطتتتار العتتتام الختتتامس عشتتتر(طتتترابلس )
وحتتتتتتتتتتتتتى  11/7/2018متتتتتتتتتتتتن  اعتبتتتتتتتتتتتتاراً 

10/7/2019. 
 %15نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

قرر المجلس 
رفع األمر 

إلى 
المستشار 
القانونى 
للجامعة 

إلبداء الرأى 
مع ت ويض 
ا.د. عميد 

الكلية بإتخاذ 
القرار فى 
ضوء ما 
ينتهى إليه 

رأى 
المستشار 
 القانونى

 (%17: اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية   تابع

5 
حمد أد. محمد السيد 

 حسين
 مدرس 

هندسة 

الحاسب 

 والنظم 

بش ن الموافقتة  النظر فى إقتراح مجلس القسم
بمعهتد علتوم  للعمتل ستيادته ةاعتار تجديدعلى 

المعلومتتتتات التتتتتابع لكليتتتتة الهندستتتتة بجامعتتتتة 
بالواليتتتتتات المتحتتتتتدة  -كالي ورنيتتتتتا الجنوبيتتتتتة 
 )فتتى اطتتار عتتام ختتامس(االمريكيتتة لمتتدة عتتام 

وحتتتتتتتتتتتتتتى  1/9/2018متتتتتتتتتتتتتن  اعتبتتتتتتتتتتتتتاراً 
31/8/2019. 

 %24نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

 وافق المجلس

6 
د. اسحاق لمعى نجيب 

 كندس 
 مدرس

الرياضيات 

وال يزياء 

 الهندسية  

النظر فى إقتراح مجلس القسم بش ن الموافقتة 
بكليتة الكويتت  للعمتل سيادته ةاعار تجديدعلى 

فتى اطتتار للعلتوم والتكنولوجيتا بدولتتة الكويتت )
وحتتتى  1/9/2018متتن  اعتبتتاراً  العتتام الثالتتث(

31/8/2019. 
 %15ستوى القسم: سبة اإلعارة على م 

 وافق المجلس

 مدرس د. حازم محمد جبر االل ى  7

الرياضيات 

وال يزياء 

 الهندسية  

النظر فى إقتراح مجلس القسم بش ن الموافقتة 
بمعهتتتتد  للعمتتتتل ستتتتيادته ةاعتتتتار تجديتتتتدعلتتتتى 

البحتتتوث العلميتتتة الصتتتناعية بجامعتتتة اوستتتاكا 
متن  اعتبتاراً  )فى اطار العتام الستادس(باليابان 

 .31/3/2019وحتى  1/4/2018
 %15نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

 وافق المجلس

8 
د. مصتتتط ى محمتتتد عبتتتده 

 رفاعى 
 مدرس 

هندسة ال

 كهربية ال

النظر فى إقتراح مجلس القسم بش ن الموافقتة 
بدولة سويسرا  للعملة سيادته اعار منح على 

وحتتتتى  1/6/2018متتتن  اعتبتتتاراً  للعتتتام االول
31/5/2019. 

 %19عارة على مستوى القسم: نسبة اإل

 وافق المجلس

9 
د. هشتتتتتام محمتتتتتود زكتتتتتى 

 االرنؤطى
 مدرس

الهندسة 

 المعمارية

علتى تجديتد اعتارة ستيادته  الموافقتةالنظر فى 
للجتتودة بجامعتتة بيتتروت العربيتتة  للعمتتل كعميتتداً 

قرر المجلس 
رفع األمر إلى 

المستشار 
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 1/9/2018متتتن  اعتبتتتاراً  للعتتام الثتتتانى عشتتر
وذلتتة بنتتاء علتتى خطتتاب  31/8/2019وحتتتى 

الذى ي يد موافتاتهم بموافقتة مجلتس الجامعة و
، علمتتاً بتت ن  الكليتتة علتتى تجديتتد اعتتارة ستتيادته

مجلتتتس الكليتتتة رفتتتض الموافقتتتة علتتتى إعتتتارة 
( بتتتتتاريخ 8ستتتتيادته بجلستتتتته الستتتتابقة رقتتتتم )

حيتتتث لتتتم يتتترد للكليتتتة متتتا ي يتتتد  13/3/2018
وجتتتود عميتتتداً للجتتتودة فتتتى الهيكتتتل التنظيمتتتى 

ات لجامعتتة بيتتروت العربيتتة المعتمتتد متتن الجهتت
 المختصة بذلة.

القانونى للجامعة 
إلبداء الرأى مع 
ت ويض ا.د. 
عميد الكلية 

بإتخاذ القرار فى 
ضوء ما ينتهى 

إليه رأى 
المستشار 
 القانونى
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 : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة اً لثثا

 القرار الموضوع القسم الوظي ة االسم م

1 
شرف عبد التواب أا.د. 

 مبارة عبد الحميد
 ستاذ أ

الهندسة 
 الكيميائية

النظتتر فتتى إقتتتراح مجلتتس القستتم بشتت ن 
الطلتب المقتدم متن ستيادته علتى  الموافقة

بتتتدون مرتتتتب  ةخاصتتت ةأجــــــــتتتـاز متتتنحب
التتتتتتى تعمتتتتتل بدولتتتتتة  ةلمرافقتتتتة الزوجتتتتت

االمتتتتارات العربيتتتتة المتحتتتتدة والتصتتتتريح 
اثنتتاء االجتتازة لمتتدة عتتام  لستتيادته بالعمتتل

حتتتتتتتى  1/2/2018متتتتتتن  اعتبتتتتتتاراً أول 
31/1/2019 . 

 11ستتنوات و 8 : ةعتتدد ستتنوات اإلعتتار
 شهر.

وافق 
 المجلس

2 
د. نهتتتتتتتتى فتتتتتتتتوزى عبتتتتتتتتد 

 العظيم على 
 مدرس 

هندسة الرى 
 والهيدروليكا 

النظتتر فتتى إقتتتراح مجلتتس القستتم بشتت ن 
الطلب المقتدم متن ستيادتها على  الموافقة

بتتتدون مرتتتتب  ةخاصتتت ةــــتتتـازأجــــ متتتنحب
التتتذى يعمتتتل بالستتتعودية لمرافقتتتة التتتزوج 

 16/1/2018متن  اعتباراً لمدة عام اول 
 . 15/1/2019حتى 

 ال يوجد  عدد سنوات اإلعاره :

وافق 
 المجلس

3 
د. نشوى صالح مصط ى 

 محمد
 مدرس 

هندسة ال
 كهربية ال

النظتتر فتتى إقتتتراح مجلتتس القستتم بشتت ن 
دم متن ستيادته الطلتب المقتعلتى  الموافقة

بتتتتدون  ةخاصتتتتال ةجــــــــتتتتـازاأل تجديتتتتدل
التتتتتذى يعمتتتتتل مرتتتتتتب لمرافقتتتتتة التتتتتزوج 

فى بالواليات المتحدة االمريكية لمدة عام 
متتتتن  اعتبتتتتاراً  اطتتتتار عتتتتام ثتتتتانى عشتتتتر

 . 30/9/2018حتى  1/10/2017
 اليوجد  : ةعدد سنوات اإلعار

رفض 
مجلس 

الكلية تجديد 
األجازة 
 لسيادتها
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   -: الخدمة ستقاالت وإنهاءاإل:  اً رابع

 القرار الموضوع القسم الوظي ة االسم م

1 
د. عادل عبد الغ ار محمد 

 عبد الوهاب   
 مدرس 

الهندسة 
 الميكانيكية  

النظتتتتتتر فتتتتتتى اقتتتتتتتراح مجلتتتتتتس القستتتتتتم 
علتتتتتى انهتتتتتاء خدمتتتتتتة  الموافقتتتتتةبشتتتتت ن 

 1/8/2017ستتتتتتتتتيادته اعتبتتتتتتتتتاراً متتتتتتتتتن 
)التتتتتتتتتتاريخ التتتتتتتتتتالى النتهتتتتتتتتتاء اجتتتتتتتتتازة 

لزوجتتتتتتتتة النقطاعتتتتتتتته عتتتتتتتتتن مرافقتتتتتتتتة ا
العمتتتتتتتتتتتل وعتتتتتتتتتتتدم عتتتتتتتتتتتودة ستتتتتتتتتتتيادته 

، وذلتتتتتتتة تطبيقتتتتتتتاً  واستتتتتتتتالمه العمتتتتتتتل(
متتتتتتتتتن قتتتتتتتتتانون  117لتتتتتتتتتنص المتتتتتتتتتادة 

لستتتتتتتتنة  49تنظتتتتتتتتيم الجامعتتتتتتتتات رقتتتتتتتتم 
1972 

وافق 
 المجلس

 حمد كروسبى أم. تامر وائل  2
مدرس 
 مساعد 

الهندسة 
 الميكانيكية  

النظتتتتتتر فتتتتتتى اقتتتتتتتراح مجلتتتتتتس القستتتتتتم 
ن متتتتت 69بشتتتتت ن تطبيتتتتتق نتتتتتص المتتتتتادة  

 2016لستتتتتتتتتتتتنة  81قتتتتتتتتتتتتانون رقتتتتتتتتتتتتم 
اعتبتتتتتاراً متتتتتتن  بانهتتتتتاء خدمتتتتتة ستتتتتيادته

)التتتتتتتتتتتتتتتتتاريخ التتتتتتتتتتتتتتتتتالى  19/1/2018
النتهتتتتتتتتاء اجتتتتتتتتازة مرافقتتتتتتتتة الزوجتتتتتتتتة 

 لسيادته(.

وافق 
 المجلس

 

 -:اإلنتدابات اإلستشارات و : اً سخام
 القرار الموضوع القسم الوظي ة االسم م

1 
وليد عبد العظيم ابراهيم أ.د. 

 البرقى
ستاذ أ

  مساعد
 ةالهندس

 الصحية

النظتتتتتتر فتتتتتتى اقتتتتتتتتراح مجلتتتتتتس القستتتتتتتم 
علتتتتتتتتتتى انتتتتتتتتتتتداب  ةبشتتتتتتتتتت ن الموافقتتتتتتتتتت

لتتتتتوزير  ستتتتتيادته للعمتتتتتل مستشتتتتتاراً فنيتتتتتاً 
البيئتتتتة وذلتتتتة لتتتتبعض الوقتتتتت فتتتتى غيتتتتر 

وقتتتتتتات العمتتتتتتل الرستتتتتتمية لمتتتتتتدة عتتتتتتام أ
،  اعتبتتتتتاراً متتتتتن تتتتتتاريخ مجلتتتتتس الكليتتتتتة

والخمتتتتتيس متتتتتن األثنتتتتتين  ىوذلتتتتتة يتتتتتوم
كتتتتتل أستتتتتبوع فتتتتتى غيتتتتتر أوقتتتتتات العمتتتتتل 

 .يةالرسم

وافق 
 المجلس
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 -:اإلنتدابات اإلستشارات و:  تابع

 د. شوقى السيد شعبان  2
مدرس 
 مت رغ 

الهندسة 
 الكهربية 

النظتتتتتتتر فتتتتتتتتى اقتتتتتتتتراح مجلتتتتتتتتس القستتتتتتتتم 
 علتتتتتتتى نتتتتتتتدب ستتتتتتتيادته ةبشتتتتتتت ن الموافقتتتتتتت

للتتتتتتتتتدريس بالمعهتتتتتتتتد العتتتتتتتتالى للحاستتتتتتتتب 
اآللتتتتتى ونظتتتتتم المعلومتتتتتات ختتتتتالل ال صتتتتتل 

للعتتتتتتتتتتام الجتتتتتتتتتتامعى  الدراستتتتتتتتتتى الثتتتتتتتتتتانى
، وذلتتتتتتتتة يتتتتتتتتتوم األثنتتتتتتتتتين  2017/2018
 ساعات أسبوعياً. 8لمدة 

وافق 
 المجلس

 مدرس  د. مى عبد ال تاح فايد 3
الهندسة 
 الصحية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
ا بالمعهد العالى على ندب سيادته ةالموافق

للهندسة والتكنولوجيا  بالبحيرة خالل 
ال صل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

، وذلة يوم األثنين لمدة  2017/2018
 ساعات أسبوعياً. 6

وافق 
 المجلس

 مدرس  ياسر محمد حيور على  د. 4
الهندسة 
 االنشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للتدريس بقسم  على ندب سيادته ةالموافق

الهندسة المدنية بالمعهد العالى للهندسة 
كينج مريوط خالل ال صل  –والتكنولوجيا 

دراسى الثانى للعام الجامعى ال
, وذلة يوم الخميس لمدة  2017/2018

 ساعات أسبوعياً. 8

وافق 
 المجلس

 مدرس براهيم إد. سامح زينهم  5
الرياضيات 
وال يزياء 
 الهندسية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للعمل بالمعهد  على ندب سيادته ةالموافق

حيرة بالب –العالى للهندسة والتكنولوجيا 
,  2017/2018خالل العام الجامعى 

ساعات  4وذلة يوم األثنين لمدة 
 أسبوعياً.

وافق 
 المجلس

 

 -: ما يستجد من أعمال : سادساً 
على صيغة اإلعالن عن شغل وظائف المعيدين ب قسام الكلية المختل ة طبقاً للخطة الخمسية  وافق مجلس الكلية – 1

 .2016/2017العام الجامعى  المعتمدة من الجامعة ، وذلة لخريجى
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 الشئون التعليمية

 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضوع م

النظر فى خطاب قسم هندسة اإلنتاج بش ن  1
كي ية رصد درجات األعمال )ال صلية ، دراسة 

الش وى ، العملى( للمواد الخاصة بالطالبة / 
وفقاً لقرار فاطمة محمد المغربى بالسنة الثالثة 

( بتاريخ 7الكلية بجلسته رقم )مجلس 
وإفادة القسم ب ن المواد التى ،  13/2/2018

أدت الطالبة فيها اإلمتحانات فى ال صل 
الدراسى األول ال تتضمن امتحان ش وى أو 

 عملى فى الالئحة

على توصيتها السابقة  أوصت اللجنة بالموافقة
 وهى :

احتساب أعمال السنة كنسبة وتناسب من  – 1
 التحريرى. اإلمتحان

احتساب مقرر اللدونة وتشكيل المعادن  – 2
غياب  26/12/2017والذى عقد امتحانه يوم 

 بعذر.

وافق المجلس 
على توصية 

 اللجنة

نسب القبول باألقسام العلمية النظر فى تحديد  2
 2018/2019بال رقة األولى للعام الجامعى 

للطالب المقيدين بال رقة اإلعدادية حتى يتم 
 م عليهاتنسيقه

 

ب ن تكون نسب القبول باألقسام أوصت اللجنة 
مع عدم وجود شروط وال إمتحان قدرات )وفقاً 

 لالئحة الكلية الداخلية( كالتالى :
 %4قسم هندسة معمارية  .1

 %28قسم هندسة مدنية  .2

 %18قسم هندسة ميكانيكية  .3

 %9قسم هندسة إنتاج  .4

 %4قسم هندسة بحرية  .5

 %3.5قسم هندسة غزل ونسيج  .6

 %19هندسة كهربية  قسم .7

 %2.5قسم هندسة نووية  .8

 %3قسم هندسة الحاسب والنظم  .9

 %9قسم هندسة كيميائية  .10

وافق المجلس 
على توصية 
اللجنة ، مع 

تخ يض نسبة 
قسم الهندسة 

التووية 
واإلشعاعية 

 %2لتكون 
بدالً من 

2.5%  ،
وزيادة نسبة 
قسم الهندسة 
المدنية لتكون 

بدالً  28.5%
 %28من 

ميعاد مناقشة المشاريع لطلبة ى تحديد النظر ف 3
 2017/2018البكالوريوس للعام الجامعى 

ب ن يكون الميعاد فى األسبوع أوصت اللجنة 
 7/7/2018الذى يبدأ فى 

وافق المجلس 
على توصية 

 اللجنة
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

 -: تقرير حضور مؤتمر
 القرار بيانال الوظي ة/القسم االسم م

1 
حمد محمد نجيب أ د.

 المتولى

مدرس بقسم 
الهندسة 
 الميكانيكية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن الثقافية 
الذى عقد منظمة الطيران وال ضاء  مؤتمرال هحضور

 في 12/1/2018حتى  8/1/2018خالل ال ترة من 
وقد تم مدينة كيسيمى بالواليات المتحدة االمريكية 

 القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق 
 المجلس

 

 -: المهمات العلمية :ثانياً 
 -:احتساب فترة تجاوز   – أ

 القرار البيان الوظي ة/القسم االسم م

1 
مين أ محمد السيد. د

 مشالى 

بقسم  ساعدمستاذ أ
 الهندسة االنشائية

ولجنتتتته الكليتتتتة فتتتتي اقتتتتتراح مجلتتتتس القستتتتم النظتتتتر 
ة على احتساب ال ترة التتى بالموافق للعالقات الثقافية

حتتتتى  1/11/2017تجاوزهتتا ستتتيادته اعتبتتاراً متتتن 
)اليتتوم الستتابق الستتتالم العمتتل( امتتتداداً  8/1/2018

بمرتتب ، وذلتة نظتراً النهتاء  الجتازة المهمتة العلميتة
 االبحاث الخاصة بالمهمة العلمية. 

فتتى مهمتتة علميتتة   1/11/2015افر ستتيادته فتتى )ستت
شتهر الستتكمال أخر مد حصل عليه خمسة أ  – بكندا

 (.بمرتب 31/10/2017العام الثانى حتى 

وافق 
 المجلس
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 -: الدراسية جازاتاإل :لثاً ثا
 -:مد األجازة الدراسية   – أ

 القرار البيان الوظي ة/القسم االسم م

1 
حمد عصام محمود أ .م

 كسبه

بقسم  ساعد مرس مد
هندسة الحاسب 
والنظم وعضو 

االجازة الدراسية 
بجامعة ميرالند 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

ة علتتى متتد النظتتر فتتي اقتتتراح مجلتتس القستتم بالموافقتت
االجازة الدراسية لسيادته لمدة عام سادس اعتباراً من 

بتتتتتتدون مرتتتتتتتب أو  9/8/2018حتتتتتتتى  10/8/2017
 تاريخاً. تاريخ المناقشة ايهما اقرب

للحصتول علتى درجتة  10/8/2012)سافر سيادته فتى
أ ختتر متتد حصتتل عليتته العتتام  –التتدكتوراه متتن امريكتتا 

 بمرتب(. 9/8/2017الخامس حتى 

وافق 
 المجلس

 

 -: للتدريب عاممنح   – ب
 القرار البيان الوظي ة/القسم االسم م

1 
محمد نبيل محمد . م

 طلبه

بقسم  ساعدمدرس م
ياء الرياضيات وال يز

الهندسية وعضو 
االجازة الدراسية 
بجامعة كونكورديا 

 بكندا

ولجنة الكليتة للعالقتات  النظر في اقتراح مجلس القسم
ة علتتى متتنح ستتيادته عتتام للتتتدريب الموافقتتب الثقافيتتة

)اليتتتوم التتتتالى لمناقشتتتة  5/12/2017اعتبتتتاراً متتتن 
بتتتدون مرتتتتب حيتتتث  4/12/2018التتتدكتوراه( حتتتتى 
 .4/12/2017ناقش الدرجة فى 

للحصتول علتى درجتة  1/1/2014)سافر سيادته فتى 
أ خر مد حصل عليه العام الرابع  –الدكتوراه من كندا 

 بمرتب(. 31/12/2017حتى 

وافق 
 المجلس

 

 -: تطبيق اللوائح – جـ
 القرار البيان الوظي ة/القسم االسم م

 حمد محمد القاضىأ .م 1

مدرس مساعد بقسم 
الهندسة االنشائية 

جازة وعضو اال
بجامعة  ةالدراسي

 ماكجيل بكندا

ولجنتة الكليتة للعالقتات النظر في اقتراح مجلس القستم 
ة علتتى تطبيتتق اللتتوائح المعمتتول بهتتا بالموافقتت الثقافيتتة

على سيادته وذلة بانذاره بتالعودة ختالل شتهرين حيتث 
انتهتتتى اختتتتر متتتتد حصتتتتل عليتتته عتتتتام للتتتتتدريب  حتتتتتى 

 تاريخه. ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى 20/5/2017
للحصول على درجة  11/1/2012)سافر سيادته فى 
أخر مد حصل عليه عام للتدريب  –الدكتوراه من كندا 

 (.20/5/2017حتى 

وافق 
 المجلس

 -:تطبيق اللوائح  : تابع

2 
حمد محمد صالح أ .م

 الدين

مدرس مساعد بقسم 
الهندسة الكهربية 
وعضو االجازة 

بجامعة  ةالدراسي
تكساس بالواليات 
 المتحدة االمريكية

ولجنة الكلية النظر في اقتراح مجلس القسم 
ة على تطبيق اللوائح بالموافق للعالقات الثقافية

المعمول بها على سيادته وذلة بانذاره بالعودة خالل 
شهرين حيث انتهى اخر مد حصل عليه عام 

بدون مرتب ولم يعد  15/6/2017للتدريب حتى 
 ولم يتسلم العمل حتى تاريخه.

للحصول على درجة  4/5/2012)سافر سيادته فى 
أخر مد حصل عليه عام  –الدكتوراه من امريكا 

 (.15/6/2017للتدريب حتى 

وافق 
 المجلس

3 
حمد مجدى فتحى أ .م
 براهيمإ

عيد بقسم الهندسة م
الميكانيكية وعضو 

  ةاالجازة الدراسي
بجامعة توليدو 

ولجنتتتتة الكليتتتتة راح مجلتتتتس القستتتتم النظتتتتر فتتتتي اقتتتتت
ة علتتتى تطبيتتتق اللتتتوائح بالموافقتتت للعالقتتتات الثقافيتتتة

المعمول بها على سيادته وذلة بانذاره بالعودة خالل 
شتتتهرين حيتتتث انتهتتتى اختتتر متتتد حصتتتل عليتتته فتتتترة  

وافق 
 المجلس
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بالواليات المتحدة 
 االمريكية

ولتتم يعتتد ولتتم  23/2/2018للتتتدريب العملتتى  حتتتى 
 يتسلم العمل حتى تاريخه.

صول على للح 24/2/2012)سافر سيادته فى 
أخر مد حصل عليه  –درجة الدكتوراه من امريكا 

 (.23/2/2018فترة للتدريب حتى 

 سامة الشافعىأعمر . م 4

معيد بقسم الهندسة 
االنشائية وعضو 

  ةاالجازة الدراسي
بجامعة رينسلر 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

ولجنتتتتة الكليتتتتة النظتتتتر فتتتتي اقتتتتتراح مجلتتتتس القستتتتم 
ة علتتتى تطبيتتتق اللتتتوائح بالموافقتتت ت الثقافيتتتةللعالقتتتا

المعمتتول بهتتا علتتى ستتيادته وذلتتة ب صتتله ومطالبتتته 
وضامنه بالن قتات حيتث انتهتت فتترة االنتذار الموجته 

لم العمتل ولم يعد ولم يتست 23/2/2018لسيادته فى 
متتتن  30حتتتتى تاريختتته ، وذلتتتة وفقتتتاً لتتتنص المتتتادة 

بشت ن تنظتيم شتئون  1959لسنة  112القانون رقم 
 البعثات واألجازات الدراسية والمنح.

للحصول على  14/1/2010)سافر سيادته فى 
أخر مد حصل  –الماجستير ثم الدكتوراه من امريكا 

بدون  15/5/2017عليه عام للتدريب حتى 
 مرتب(.

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 رالقرا تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد عبد الجواد محمد شحاتهاسم الطالب:  

 .ت ثير الرياح على الكبارى الملجمةموضوع: 
Wind effect on cable stayed bridges. 

أ.د. هشام على زين الدين ، د. محمد حسن شلبى ، د. تحت إشراف: 
  .سامح زينهم إبراهيم

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 لسالمج

 جهاد أحمد محمد محمد نصيراسم الطالب:  
سلوة اإلنحناء للبالطات الخرسانية المسلحة المعرضة إلى موضوع: 

 .أحمال مركزة
Flexural behavior of reinforced concrete slabs 

subjected to concentrated loads. 

 أ.د. محيى الدين صالح شكرى ، أ.د.زكى إبراهيم محمودتحت إشراف: 
  .، د. محمد طاهر هاشم

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

خريف 
2012 

وافق 
 المجلس

منح 
 الدرجات

 أحمد محمد فوزى محسن سالاسم الطالب:  

 .إستخدام الركام المعاد تدويره في الخرسانة المن ذةموضوع: 
Utilization of recycled aggregates in pervious 

concrete. 
الحكم عبده ، أ.د. عبد المعطى محمد عبد  أ.د. على عبدتحت إشراف: 

  .المعطى

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

إعادة 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 عبد اللطيف السيد عبد اللطيف أبو سناسم الطالب:  

توصيف ميكانيكية عمل وأداء المواد البلورية المانعة موضوع: 
 .لتسريب المياه في الخرسانة

Characterization of the mechanism and 

performance of concrete crystalline water proofing 

materials. 

أ.د. أشرف رجب على محمد ، د. منى عبد العزيز تحت إشراف: 
 .السلماوى

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                          أ.د. محمد توفيق أيوب    أستاذ مت رغ بالكلية -1
 ئيساً ر
 أ.د. كمال جاد شاروبيم   أستاذ بكلية الهندسة جامعة قناة السويس -2

  عضواً 
مشرفاً                        أستاذ بالكليةأ.د. أشرف رجب محمد    -3
 عضواً و

* إلنتهاء المدة القانونية للمناقشة نظرا لمرض أ.د. محمد توفيق 
 أيوب.

 دكتوراه
 خريف
2010 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة اإلنشائية :: قسم  تابع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

  طلبه

 شيرين زكريا محمود محمد الحريرىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 سميرة ثروت مصط ى إبراهيم بركاتاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2013 ربيع
وافق 
 المجلس

 نى صالح زكى مرسى عبدههااسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2013 ربيع
وافق 
 المجلس

 2017 ربيع دبلوم أحمد جابر عوض عبد الجليل عاشوراسم الطالب:  
وافق 
 المجلس

 

 الهندسة الكهربية :: قسم ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 يممحمد السيد مرسى إبراهاسم الطالب:  

تصميم وتن يذ تقنية حديثة إلكتشاف األعطال بإستخدام م هوم موضوع: 
 .تعريف م اعالت النظام

Design and implementation of a modern fault 

detection technique using system identification. 
أ.د. حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، د. عادل محمد تحت إشراف: 

  .حسن درويش ال حار ، د. سامى

 دكتوراه
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 إسراء محمد عبد السميع على غراباسم الطالب:  
تشتيت متعدد األبعاد لت مين شبكات مركبات وإنترنت األشياء موضوع: 
 .الالسلكية

Multidimensional diversity for secure IoTand 

vehicular wireless communication. 

. محمد رزق محمد رزق ، أ.د. محمد عمرو مختار، د. أ.دتحت إشراف: 
  .محمد محمود عزب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 كريم إبراهيم محارماسم الطالب:  

دراسة حول محوالت الطاقة المستمرة المستخدمة في الشبكة موضوع: 

 .الكهربية المصغرة
Dc-Dc power converters interface operating in microgrid. 

  .أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوىتحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

منح 
 الدرجات

 نيره عبد الحليم عيسىاسم الطالب:  
تصميم وتحليل األداء للمش ر التوافقى والمستحث بش رة التوقع موضوع: 

 .الخطى
للجنة تعديل عنوان البحث ليصبح : تحليل األداء للمش ر * رأت ا

 التوافقى والمستحث بش رة التوقع الخطى للغة العربية
Performance analysis of adaptive code excited linear 

predictive coding for Arabic language. 

  .أ.د. أنسى أحمد عبد العليم ، أ.د. نهى عثمان قرنىتحت إشراف: 

اجستير م
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 محمد جمال عاطف عباساسم الطالب:  

تن يذ متحكم رقمى لغالية التربينة ذات وعاء المرجل موضوع: 
 .بإستخدام مص وفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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Hardware implementation of a digital controller of 

adrum – type bailer – turbine system on a field – 

programmable gate array. 
  .أ.د. محمد إسماعيل البنا ، د. محمد مرسى نعيم فرجتحت إشراف: 

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 شيرين كامل أحمداسم الطالب:  

 .ت مين شبكات الحاسبموضوع: 
طرق تصنيف وتجميع مهجنة )بحث ليصبح : مع تحديد عنوان ال

علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر  (لتحسين كشف التسلل في الشبكات
 البحث.

Hybrid clustering and classification methods to 

improve intrusion detection in networks. 

 .أ.د. مظهر بسيونى طايل ، أ.د. محمد رزق محمد رزقتحت إشراف:  
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

International Conference on Innovative Trends in 

Computer Engineering Research (ITCE 2018), Helnan 

Hotel , 19-21  February, 2018, Aswan, Egypt. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً                لكليةأستاذ مت رغ باأ.د. مظهر بسيونى طايل     -1
 رئيساً و
أستاذ مت رغ بكلية الهندسة جامعة أ.د. رشيد مختار العوضى     -2

  عضواً  المنصورة
      أ.د. محمد رزق محمد رزق   أستاذ مساعد مت رغ بالكلية -3

 عضواً مشرفاً و
                       أستاذ مساعد بالكليةأ.د. محمد عمرو مختار         -4

 عضواً 
* إع ائها متن إعتادة المقتررات التتي متر عليهتا أكثتر متن خمتس ستنوات نظتراً 

يناير ، ومراعتاة والتدتها المريضتة حتتى  25لس رها إلى السعودية أثناء ثورة 
 توفاها هللا وظروف الحمل والوالدة.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

19% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

     الهندسة الكهربية :: قسم تابع

إعادة 
شكيل ت

لجنة 
اإلمتحان 
 الت هيلى

 نيهال محمد أمين محمد أنوراسم الطالب:  

 .ال راغى التقسيم في أنظمة االتصاالت البصرية التعاددموضوع: 
Space - division multiplexing in optical communication 

system. 

 .ى البدوىأ.د. السيد عبد المعطتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً         أ.د. السيد عبد المعطى البدوى    أستاذ مت رغ بالكلية -1
 رئيساً و
                         أ.د. حسام محمد حسان شلبى      أستاذ بالكلية -2

 عضواً 
                       أ.د. نور الدين حسن إسماعيل     أستاذ بالكلية -3

 عضوا ً 
 * للظروف الصحية للطالبة إلستقبالها مولود..

 
 ربيع

2012 

وافق 
 المجلس

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 عبد هللا يحيى حسين العمرىاسم الطالب:  

تحسين أداء نظام التقسيم الترددى المش ر المتعدد الوصولية موضوع: 
 .ذو الناقل الوحيد في االتصاالت الالسلكية

أ.د. فتحى مبروة أبو العينين ، أ.د. إيهاب فاروق أبو تحت إشراف: 
 .العينين ، أ.د. محمد عمرو مختار

 دكتوراه
 ربيع

2015 

وافق 
 المجلس
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وذلة بإضافة أ.د. السيد عبد المعطى البدوى األستاذ المت رغ بالكلية إلى 
 .لجنة اإلشراف بدال من أ.د. فتحى مبروة أبو العينين وإعتذار سيادته

 

 -الهندسة المعمارية :قسم  :ثالثاً 

منح 
 الدرجات

 أسماء مصط ى عبد الرازق عبد الرحمناسم الطالب:  

المبادئ التصميمية لعناصر تنسيق الموقع في المماشى موضوع: 
 .دراسة حالة اإلسكندرية ، مصر -الحضرية 

Design aspects of landscape elements in urban 

promenades, Alexandria, Egypt case. 
  .أ.د. خالد السيد الحجلة ، د. دينا محمد على سعد هللاتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مروة كامل عبد الحميد السيداسم الطالب:  

بالمناطق غير  التطوير الحضرى المجتمعى كمدخل لإلرتقاءموضوع: 
 .الرسمية بالدول النامية

)التنمية الحضرية للمناطق مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
علماً ب ن هذا  العشوائية في البلدان النامية من الدافع المجتمعى(

 التحديد ال يمس جوهر البحث.
Community–driven urban development in 

informal settlements in developing countries. 

 .أ.د. حسن كمال عبد السالم ، أ.د. خالد السيد الحجلةتحت إشراف:  
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

RETBE' 17, 18- 20 December, Alexandria 2017. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً              أ.د. حسن كمال عبد السالم      أستاذ بالكلية -1
 يساً رئو
               أستاذ بجامعة الدلتاعم الطويل       أ.د. حاتم عبد المن -2

 عضواً 
مشرفاً            أ.د. خالد السيد الحجلة            أستاذ بالكلية -3

 عضواً و
                    أستاذ بالكلية ى محمد عبد الجواد عياد    أ.د. هان -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 ةالهندسي

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

27% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 

  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 على أحمد عبد الخالق الح نىاسم الطالب:  

دراسة متقدمة لنظام تكييف هواء بإستخدام كل من عجلة موضوع: 
 . وعجلة تبادل محتوى الطاقةتبادل الطاقة المحسوسه 

Advanced study of air conditioning system 

configuration combining sensible and desiccant 

enthalpy wheels.  

أ.د. عبد الحميد عطية السيد ، أ.د. وائل محمد تحت إشراف: 
 .المغالنى ، د. محمد محمود الحلو

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

افق و
 المجلس

 أيمن إبراهيم عبد الكريم حسباسم الطالب:  

دراسة  –خلل التشغيل وعالجة في مضخات الرى موضوع: 
 . ميدانية

Operation defects and remedies in irrigation 

pumps – a field study.  
 .أ.د. محمد فريد محمد خليلتحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

     -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

منح 
 الدرجات

 محمود محمد السيد أحمد جويلىاسم الطالب:  

دراسة لإلعتبارات ال نية لدرجة الحرارة والرطوبة موضوع: 
 . النسبية داخل صوامع الغالل

Study of technical concepts of temperature and 

relative humidity inside grain silos.  
 .أ.د. عبد الحميد عطية السيدتحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

وافق  خريفماجستير  صالح محمد محمد عركزاسم الطالب:  
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تخزين الطاقة بإستخدام المضخات الحرارية للصوبات موضوع: 
 . الزراعية عبر المبادالت الحرارية تحت األرض

Heat pump energy storage through ground loops 

for greenhouses.  

 .أ.د. عبد الحميد عطية السيدتحت إشراف: 

 المجلس 2012 الهندسة

تشكيل لجنة 
 الحكم

 إبراهيم عبد المنعم على عوضاسم الطالب:  

دراسة عملية وعددية للحمل الحر داخل فجوات هوائية موضوع: 
 .مستطيلة مع وجود مصدرين للحرارة.

)دراسة عملية ونظرية للحمل وان البحث ليصبح : مع تحديد عن
 الحر داخل فجوات هوائية مستطيلة مع وجود مصدرين للحرارة(

 علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Experimental and numerical study on natural 

convection in rectangular air cavities with two 

discrete heaters. 

أ.د. سامى مرسى الشربينى ، أ.د. محمد عبد ال تاح راف:  تحت إش
 .طعيمة

 له بحث منشور في : المذكور * المهندس
*ISER 257th International Conference on Heat 

Transfer and Fluid Flow (ICHTFF) (Toronto, 

Canada 28-29th January 2018). 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
أستاذ والقائم ب عمال رئيس القسم بد الحميد عطية السيد   أ.د. ع -1

          بالكلية
                                                                               

 رئيساً 
مشرفاً       أستاذ مت رغ بالكلية    أ.د. سامى مرسى الشربينى  -2

 عضواً و
مشرفاً       أستاذ مت رغ بالكليةة    أ.د. محمد عبد ال تاح طعيم -3

  عضواً و
 أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطاد. عبد النبى البيومى قنديل   أ. -4

 عضواً 

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس ال 

تتعدى 
17% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

     -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عارف عمر أسامة ربحىاسم الطالب:  

تصميم وتحليل األداء مقطر مائى بإستخدام ميكانيكا الموائع موضوع: 
 .العددية

)تحليل أداء مقطر شمسى مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
علماً ب ن هذا التحديد ال يمس  بإستخدام ميكانيكا الموائع العددية(

 جوهر البحث.
Performance analysis of solar water distiller using CFD. 

أ.د. محمد السيد على يوسف ،  أ.د. إيهاب جابر آدم تحت إشراف:  
 .، د. أحمد بهاء الدين محمد

 المهندس المذكور له بحث منشور في : 
RETBE' 17, 18- 20 December, Alexandria 2017. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
         ة       أستاذ مت رغ بالكلي أ.د. صادق زكريا كساب         -1

  رئيساً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس ال 

 %20تتعدى 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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  أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطاأ.د. السعيد خليل محمود         -2
 عضواً 

أستاذ ووكيل معهد بحوث أ.د. محمد السيد على يوسف    -3
 المعلوماتية بمدينة 

مشرفاً             األبحاث العلمية                                         
  عضواً و

مشرفاً     د. إيهاب جابر آدم              أستاذ مساعد بالكليةأ. -4
 عضواً و

 أنور عطية أنورعباسىاسم الطالب:  

دراسة سريان المائع وإنتقال الحرارة في مسارات ذات موضوع: 
 .مقطع نصف دائرى

)دراسة عددية للسريان بالحمل عنوان البحث ليصبح :  مع تحديد
القسرى الرقائقى داخل المسارات المنحنية ذات المقطع النصف 

 علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. دائرى(
Numerical study of laminar forced convection flow 

inside semi- circular curved ducts. 

أسامة أحمد المصرى ، أ.د. أسامة أحمد أ.د. تحت إشراف:  
 .السمنى

* المهندس المذكور لته بحتث منشتور فتي : مجلتة هندستة اإلستكندرية بتتاريخ 
26/3/2018 . 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
عالم ممتاز متعاقد بالكلية       أ.د. أسامة أحمد المصرى      -1

  مشرفاً ورئيساً 
مشرفاً                   أستاذ بالكلية     أ.د. أسامة أحد السمنى -2

 عضواً و
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم  أ.د. أحمد أحمد حن ى          -3

                         والتكنولوجيا
                                                                               

  عضواً 
                  المغالنى  أستاذ مساعد بالكلية أ.د. وائل مصط ى -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس ال 

 %23تتعدى 

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

     -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 عادل إبراهيم عبد الوهاب الشوبكىاسم الطالب:  

ة للنموذج ديناميكى للحريق والدخان دراسة متقدمموضوع: 
 لخزانات الن ط

Advanced dynamic modeling study of fire and 

smoke of crude oil storage tanks. 

 .أ.د. عبد الحميد عطية السيدتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

               أ.د. مدحت محمود سرور         أستاذ مت رغ بالكلية -1
 رئيساً 

مشرفا      أ.د. عبد الحميد عطية السيد     أستاذ مت رغ بالكلية -2
 عضواً و

             أ.د. محمد خليل إبراهيم          أستاذ مت رغ بالكلية -3
 عضوا ً 

 
 ربيع

2017 

وافق 
 المجلس

وافق  ربيع  عبد الرحمن أنور محمد السنوسى شحاتهاسم الطالب:  
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ى لعملية فصل الكربون في نظام تخزين األداء الديناميكموضوع: 
 الطاقة في درجة الحرارة فائقة االنخ اض.

Dynamic performance of cryogenic carbon capture 

storage system. 

 .أ.د. عبد الحميد عطية السيدتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

              الكليةأ.د. مدحت محمود سرور          أستاذ مت رغ ب -1
 رئيساً 

مشرفا     أ.د. عبد الحميد عطية السيد      أستاذ مت رغ بالكلية -2
 عضواً و

            أ.د. عادل أحمد عبد الرحمن        أستاذ مت رغ بالكلية -3
 عضوا ً 

 المجلس 2017

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 

  طلبه

 دبلوم مود طلبهمحمد عادل عبده محاسم الطالب:  
 خريف
2008 

وافق 
 المجلس

 محمد جمعة حسن إبراهيماسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 مينا جورج ميشيل مترى عوضاسم الطالب:  

ر عوامل التشغيل على ك اءة وحدة دراسة على ت ثيموضوع: 
 . صناعية لمعالجة المقطرات البترولية السائلية

Study on the effect of operation parameters on the 

efficiency of an industrial unit for treating liquid 

petroleum fractions.  
 .ر الجيارأ.د. مصط ى إبراهيم سالم ، د. دينا عبد القادتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 محمد أحمد رجب السيداسم الطالب:  

ت ثير موانع التآكل الطبيعية على معدل التآكل ألنواع موضوع: 
 . مختل ة من المعادن

The inhibition effect of green corrosion inhibitors 

on the rate of corrosion of different types of metal.  
أ.د. ني ين كمال أمين ، أ.د. عال السيد عبد الوهاب، د. تحت إشراف: 

 .ياسمين أسامة فؤاد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أحمد بهجت رزق حسين ال يشىاسم الطالب:  

ات تخليق محسنات سريان جديدة وتطبيقها على الخامموضوع: 
 .البترولية المصرية

Synthesis of an new flow improvers and its 

applications for Egyptian waxy crude oils. 

أ.د. مصط ى إبراهيم سالم ، د. دينا عبد القادر الجيار تحت إشراف:  
 .، د. هشام صالح إبراهيم

 المهندس المذكور له بحث منشور في : 
The 2nd International Conference of Biotechnology 

and Environment (ICBE 2018) 28-30 March, 

Alexandria, Egypt. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
        أستاذ مت رغ بالكلية      د. حسن عبد المنعم فرج        أ. -1

  رئيساً 
أستاذ ورئيس القسم بكلية   أ.د. إبراهيم إسماعيل إبراهيم    -2

 ندسة اله
                       جامعة المنيا                                           

 عضواً 
مشرفاً   أستاذ مساعد بالكلية. مصط ى إبراهيم سالم         أ.د -3

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس ال 

تتعدى 
27% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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     -لكيميائية :الهندسة ا: قسم  تابع

تحديد 
 عنوان بحث

 محمد فاروق عبد هللا سعد ال تيانىاسم الطالب:  

 تطبيق تقنية البالزما المحسنة لمعالجة المياه الملوثةموضوع: فى 
* إلى موضوع : إختزال الكروم السداسى بإستخدام النانو جرافين 

 الممغنط.
Reduction of chromium using magnetic Nano 

graphene. 

أ.د. أحمد حسن الشاذلى ، أ.د. مصط ى إبراهيم أحمد تحت إشراف: 
 .سالم

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 كريم محمد على جاد هللااسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 يم محمد بهلولمحمد عبد الرحاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 

 -: الرى والهيدروليكاهندسة : قسم  اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 أسماء أبو بكر الصديق إبراهيم أبو زيد عبد هللااسم الطالب:  

 . في مصر ت ثير أعمال الحماية على ساحل منطقة العريشموضوع: 
Impact of protection works along El-Arish coastal 

zone in Egypt.  
أ.د. عالء الدين أحمد يس ، د. محمد رضا محمد تحت إشراف: 

 .سليمان

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 محمد حسونه حسن محمداسم الطالب:  

 . جنوب الوادىدراسة تقييم مشروع الرى بتوشكى موضوع: 
An assessment study of Toshka irrigation 

projection – south valley.  
 .أ.د. حسام الدين محمد مغازى ، د. محمد عبد المعطىتحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 هدير عبد المنعم بسيونىاسم الطالب:  

حوض النيل األزرق النمذجة الهيدرولوجية العددية لموضوع: 
 . بإسخدام النموذج الهيدرولوجى الموزع

Numerical simulation of blue Nile basin using 

distributed hydrological model.  
أ.د. حسام الدين محمد مغازى ، د. محمد رضا تحت إشراف: 

 .سليمان

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

     -: لهيدروليكاهندسة الرى وا: قسم  تابع

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 إنجى محمد السيد خليلاسم الطالب:  

 ترشيد الطاقة في نظم الرىموضوع: 
Energy saving in irrigation systems. 

 .أ.د. فاروق عبد هللا ال تيانىتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

               أستاذ مت رغ بالكلية أ.د. محمد عبد الرحمن الجناينى   -1
 رئيساً 

مشرفا      أ.د. فاروق عبد هللا ال تيانى      أستاذ مت رغ بالكلية -2
 عضواً و

 
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس
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   أستاذ ورئيس القسم بالكلية أ.د. حسام الدين محمد مغازى    -3
 عضوا ً 

 

 -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم اً سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة ضوعالمو

منح 
 الدرجات

 رويده فايز محمود حجازى أبو علواسم الطالب:  
 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 

أ.د. محمد السيد سليمان ناجى ، أ.د. سعيد عبد تحت إشراف: 
 المجيد عجمى ، أ.د. محمد كمال شعث

ر لم اعل تصميم متطو* رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح : 
من أجل زيادة إحتراق الوقود وإمتداد  (PWR)الماء المضغوط  

 .دورته
Improving a design for advanced pressurized 

water reactor for high burn-up and long cycle. 

 دكتوراه
 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 مروه فريج محمود إبراهيماسم الطالب:  
 .لنوويةتطبيقات الهندسة اموضوع: 

أ.د. هناء حسن أبو جبل ، أ.د. محمد حسن محمد تحت إشراف: 
 حسن ، أ.د. إبراهيم محمد الشربينى

* رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح : تخليق وتوصيف أفالم 
 من تراكيب نانوتية بوليميرية لحجب اإلشعاع النووى.

Synthesis and characterization of polymeric 

Nanocomposite films for nuclear radiation 

shielding. 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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 -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم تابع 

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 عصام سالم عبد السالم الصغيراسم الطالب:  

 تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. علياء عادل بدوىتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                 أ.د. محمد السيد ناجى       أستاذ مت رغ بالكلية -1
 رئيساً 

                أ.د. محسن عبده أبو مندور   أستاذ مت رغ بالكلية -2
 عضواً 

               ذ مت رغ بالكليةأ.د. سعيد عبد المجيد عجمى أستا -3
 عضوا ً 

مشرفاً               أ.د. علياء عادل بدوى         أستاذ بالكلية -4
 عضواً و

      أ.د. هناء حسن أبو جبل     أستاذ ورئيس القسم بالكلية -5
 عضواً 

 
 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

 أحمد عمرو محمد صبرىاسم الطالب:  

 النووية تطبيقات الهندسةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. سعيد عبد المجيد عجمىتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                 أ.د. محمد السيد ناجى       أستاذ مت رغ بالكلية -1
 رئيساً 

                أ.د. محسن عبده أبو مندور   أستاذ مت رغ بالكلية -2
 ضواً ع

مشرفا      أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى أستاذ مت رغ بالكلية -3
 عضوا ً و

                       أ.د. علياء عادل بدوى         أستاذ بالكلية -4
 عضواً 

      أ.د. هناء حسن أبو جبل     أستاذ ورئيس القسم بالكلية -5
 عضواً 

 
 ربيع

2015 

وافق 
 المجلس

 وسف على الحاجمحمد ياسم الطالب:  

 تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. علياء عادل بدوىتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                 أ.د. محمد السيد ناجى       أستاذ مت رغ بالكلية -1
 رئيساً 

                مت رغ بالكلية أ.د. محسن عبده أبو مندور   أستاذ -2
 عضواً 

               أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى أستاذ مت رغ بالكلية -3
 عضوا ً 

مشرفاً               أ.د. علياء عادل بدوى         أستاذ بالكلية -4
 عضواً و

      أ.د. هناء حسن أبو جبل     أستاذ ورئيس القسم بالكلية -5
 عضواً 

 
 ربيع

2016 

وافق 
 المجلس
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     -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم تابع 

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 ريهام عيد شعبان عبد الكريماسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 سامح جمعة تقى محمداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

 وافق
 المجلس

 

 -: اإلنتاجهندسة : قسم  ثامناً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تعديل لجنة 
 إشراف

 أحمد مصط ى السيد عبد العزيزاسم الطالب:  
 .تشغيل السبائة ال ائقة بموزاة الموجات ال وق صوتيةموضوع: 

 أ.د. حلمى عبد المقصود ، أ.د. محمد يحيى المكىتحت إشراف: 
ة أ.د. حسن عبد الجواد الحوفى األستاذ بالجامعة وذلة بإضاف

اليابانية إلى لجنة اإلشراف لحاجة البحث الى تخصص سيادته 
 واالست ادة من المعدات الموجوده بالجامعة اليابانية.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 

 -: هندسة المواصالت: قسم  تاسعاً 

 القرار يدتاريخ الق الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد عبد الحميد عبد الرؤوف محمد الخولىاسم الطالب:  

ت ثير أساليب دمج وضغط الصور على دقة تصنيف موضوع: 
 . الصور للوصول إلى المزج المثالى

The effect of image fusion and compression 

techniques on image classification accuracy: 

towards an optimum combination.  
أ.د. محمد محمود حسنى ، أ.د. حسام محمد فريد تحت إشراف: 

 .الحبروة

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس
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 -: هندسة الحاسب والنظم: قسم  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 لمايكل عاطف عوض إبراهيم خلياسم الطالب:  
التنبؤ بخطورة أخطاء البرمجيات بإستخدام تقنية معدلة موضوع: 

 .من تصويت األغلبية الموزون
Predicting bug severity using customized weighted 

majority voting algorithms. 
أ.د. محمد سعيد أبو جبل ، أ.د. مصط ى يسرى تحت إشراف: 

 .النعناعى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 منى على محمد محمود عبدهاسم الطالب:  

 .الخصوصية في التنقيب الموسع في البياناتموضوع: 
)الخصوصية في التنقيب عن مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. البيانات الموزعه(
Privacy preserving in distributed data mining. 

 .أ.د. مجدى حسين ناجى ، د. سحر محمد غانمتحت إشراف:  
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

*The International Arab Journal of Information 

Technology. (IAJIT)Vol. 17, No. 1, January 2020.  
 In Proceedings of 11th IEEE International 

Conference on Computer Engineering of Systems, 

pp 9-16 201. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً مجدى حسين ناجى               أستاذ مت رغ بالكلية  أ.د.  -1

  ورئيساً 
           أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل       أستاذ مت رغ بالكلية -2

 عضواً 
عميد كلية الحاسبات أستاذ وين السنباطى     عالء الدأ.د. ياسر  -3

 باالكاديمية 
                          العربية                                              
 عضواً 

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

24.4% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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     -: هندسة الحاسب والنظم: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد عاطف نصار علىاسم الطالب:  

 .المعالجة المتوازيةموضوع: 
)طريقة جديدة فعالة لنظم التوصية مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علماً ب ن  ذات النطاق الواسع معتمدة على وحدة معالجة الرسومات(
 هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

A novel efficient GPU- based method for large-

scale recommender systems. 

 .أ.د. ليلى أبو حديد عبد الاله ، أ.د. يسرى إبراهيم طهتحت إشراف:  
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

* Future of Information and Communication 

Conference 2018 (FICC 2018) 5-6 April 2018 

Singapore. 

* The 11th International Conference for Internet 

Technology and Secured Transactions (ICITST- 

2016) 5-7 December, Barcelona, Spain.  

*International Journal of Intelligent Computing 

Research. Vol 8 Issue 2. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

   ت رغ بالكلية       أ.د. مجدى حسين ناجى                 أستاذ م -1
  رئيساً 

أ.د. مصط ى محمد مصط ى عارف    أستاذ حاسبات والمعلومات  -2
 بجامعة 

                     عين شمس                                                
 عضواً 

مشرفاً  أستاذ مساعد بالكليةلى أبو حديد عبد الاله          أ.د. لي -3
 عضواً و

مشرفاً  أستاذ مساعد بالكلية .د. يسرى إبراهيم طه                 أ -4
 عضواً و

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

13% 

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس
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     -: هندسة الحاسب والنظم: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 هبه عبد الناصر محمد عوضاسم الطالب:  

 .علوم الحاسبموضوع: 
)نظام للتحكم في األجهزة المحمولة ن البحث ليصبح : مع تحديد عنوا

علماً ب ن هذا التحديد ال يمس  عن بعد بإستخدام المجسات المضمنه(
 جوهر البحث.

A system for touchless mobile devices control 

using embedded sensors. 

أ.د. سهير أحمد فؤاد بسيونى ، أ.د. مصط ى أمين تحت إشراف:  
 .عظيم ، د. أيمن أحمد عبد المقصودعبد ال

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
IEEE international Workshop on Mobile and 

Pervasive Internet of Things (PerIoT 2018), co-

located with PerCom 2018, 19-23 March 2018, 

Athena, Greece. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

               أستاذ مت رغ بالكلية د. بدر محمد أبو النصر         أ. -1
  رئيساً 

مشرفاً  أستاذ مساعد مت رغ بالكلية.د. سهير أحمد فؤاد بسيونى      أ -2
 عضواً و

أستاذ مساعد مت رغ بمعهد البحوث أ.د. صالح عبد الشكور الشهابى   -3

      الطبية
                                                                                

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

15% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 



31 

  2018 /17/4بتاريخ  التاسعةالجلسة 

 -: هندسة الغزل والنسيج: قسم  حادى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 يفص اء محمد محمد عبد اللطاسم الطالب:  

فحص خصائص األقمشة الغير منسوجة المخصصة موضوع: 
 .لإلستخدامات الطبية

)شعيرات نانومترية من عسل مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
علماً ب ن هذا التحديد ال  المانوكا مضادة للبكتريا لألغراض الصحية(

 يمس جوهر البحث.
Antibacterial potential of Manuka honey 

Nanofibers fo hygiene purposes. 

أ.د. ع اف خميس العوفى ، أ.د. سمر أحمد محسن تحت إشراف:  
 .، أ.د. أحمد حسنين محمود

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
The International Conference on Materials 

Science and Engineering, January 23rd 2018. 

(ICMSE-RAC2018), EJUST, Alexandria, Egypt. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

               أستاذ مت رغ بالكلية      أ.د. عايدة فهمى شتا        -1
  رئيساً 

أ.د. ثناء إبراهيم شلبى    أستاذ ورئيس قسم ال يزياء الحيوية  -2
 بمعهد 

                         البحوث الطبية                                   
 عضواً 

مشرفاً    أستاذ ورئيس القسم بالكليةأ.د. ع اف خميس العوفى   -3
  عضواً و

        أستاذ مساعد بالكلية  أ.د. سمر أحمد محسن         -4
 عضواً مشرفاً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس ال 

تتعدى 
15% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 دكتوراه منى السيد حسنسم الطالب:  ا
 ربيع

2014 

وافق 
 المجلس
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 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  ثانى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 حسين أحمد حمزه عباساسم الطالب:  
دراسة نظم الحماية المهبطية بإستخدام التيار الت ثيرى موضوع: 

 .في مجاالت منشآت ماوراء الشاطئمع تطبيقات 
Study of the impressed current protection 

systems with applications to offshore structures. 

 أ.د. مصط ى محمد الجمال.تحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس

 محمد يونس محمد عيسى ال يلكاوىاسم الطالب:  
طات القوى البحرية بين الماضى والحاضر دراسة محموضوع: 
 .والمستقبل

Study of past, present and future marine power 

plants. 

 أ.د. محمد مرسى الجوهرى.تحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس

 ياسمين أحمد سعيد المراسىاسم الطالب:  
 .ال حص والصيانة تحت الماءموضوع: 

Underwater inspection and maintenance. 

 أ.د. مصط ى محمد الجمال.تحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 محمد السيد عبد اللطيف طهاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 أحمد محمد ثابت حسناسم الطالب:  

ستير ماج
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2017 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 سمر رأفت محمداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 مصط ى سعيد محمد عبد الحكيماسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2012 

وافق 
 المجلس

 محمد السيد خير حسينب:  اسم الطال

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

     -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  تابع

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 محمد عبد الغ ار عوض إبراهيماسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 هشام سعيد حسن رضاب:  اسم الطال

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 سارة السيد عبد الواحداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 شهاب الدين محمد  محمداسم الطالب:  
ماجستير 
العلوم 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس



33 

  2018 /17/4بتاريخ  التاسعةالجلسة 

 الهندسية

 دل محمد طاهرمحمد عااسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 أحمد خميس على السيداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 محمد ياسين السيد ياسيناسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 شأحمد محمد فرج قرقاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 محمود محمد محمود مرسىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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 -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  ثالث عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 السيد عبد العزيز متولى كريم متولىاسم الطالب:  

تطبيق نظرية اإلصط اف بغرض تحقيق التعاون بين موضوع: 
 .أنظمة االتصاالت الحديثة

)تحقيق التعاون األمثل بين أنظمة مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
 علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. االتصاالت الحديثة(

Optimized cooperative LTE/WiFi transmission 

over unlicensed bands. 

أ.د. ياسمين أبو السعود صالح متولى ، أ.د. تحت إشراف:  
 .مصط ى يسرى النعناعى

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
IEEE WCNC 2017, May 2017, San Francisco, 

USA. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ بكلية العلوم جامعة لم أ.د. محمود محمود عبد السالم العا -1

                      اإلسكندرية
                                                                              

  رئيساً 
وكيل الكلية أستاذ و  أ.د. مجدى عبد العظيم أحمد          -2

 للدراسات 
            العليا والبحوث                                               

 عضواً 
 أستاذ مساعد بالكليةأ.د. ياسمين أبو السعود صالح متولى    -3

  عضواً مشرفاً و
مشرفاً  أستاذ مساعد بالكليةد. مصط ى يسرى النعناعى         أ. -4

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس ال 

تتعدى 
13% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 

 -: الهندسة الصحية: قسم  رابع عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 هدير أشرف محمد المزيناسم الطالب:  
إتجاهات معالجة المرتشحات الناتجة من المدافن موضوع: 

 .الصحية
Trends of landfill leachate treatment. 

 أ.د. مدحت عبد المعطى مصط ى.تحت إشراف: 

تير ماجس
 الهندسة

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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     -: الهندسة الصحية: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عالء الدين أثيل عارفاسم الطالب:  

تصميم وتحليل التكل ة لمحطة معالجة مياه الصرف موضوع: 
 .الصحى الغشائية

)تصميم وتحليل كلف محطات مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
صرف التي تعمل بالحم ة المنشطة وبالم اعالت معالجة مياه ال

 علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. البيولوجية باألغشية(
Design and cost analysis of activated sludge and 

membrane bioreactor WWTP. 

أ.د. محمد طارق فؤاد سرور ، د. سامية أحمد عبد تحت إشراف:  
 .محمد ناظم الريدى الرحمن على ، د. أحمد

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
*Accepted in: Journal of Environmental 

Protection (JEP). 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

   أستاذ ورئيس القسم بالكليةأ.د. مدحت عبد المعطى مصط ى    -1
  رئيساً 

مشرفاً         بالكليةأ.د. محمد طارق فؤاد سرور          أستاذ  -2
 عضواً و

أستاذ مساعد بالمعهد العالى   أ.د. جابر أبو زيد إسماعيل          -3
 للصحة 

مشرفاً                  العامة                                             
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس ال 

تتعدى 
21% 

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس

 

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
البحوث بش ن اعتماد نتيجة ر وكيل الكلية للدراسات العليا وبش ن المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتو – 1

 .ةميكانيكيالهندسة الووهندسة الغزل والنسيج ، ،  اإلنشائيةفي: الهندسة  2017دبلوم الدراسات العليا خريف 
 على إعتماد النتيجة. وافق المجلس القرار:

 

 


