محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()9
للعام الجامعى 2019 / 2018
بتاريخ  9أبريل 2019

اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  2019 /4/9برئاسة السيد األستاذ الدكتور /سعيد
محمد عبد القادر عالم – عميد الكلية  ،وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور /مجدى عبد العظيم أحمد سليمان  -وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحوث  ،وقد حضر الجلسة كل من:
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د .عصام مصطفى محمد وهبة
المكلف بنسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د .تامر حلمى عبد الحميد حسن
رؤساء األقسام
أ.د .على محمد على عكاز

أ.د .حسام الدين محمد مراد مغازى

أ.د .محمد السيد محمد النجار

أ.د .طارق إبراهيم على عبيدو

أ.د .جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش

أ.د .عمرو أحمد عبد المنعم المصرى

أ.د .محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى

أ.د .هناء حسن حمدى أبو جبل

أ.د .ريم محمد عبد المغيث عبد العليم القديم

أ.د .عفاف خميس إبراهيم العوفى
د .يسرى إبراهيم طه عثمان

أ.د .وائل محمد مصطفى قطب المغالنى
أساتذة من األقسام
أ.د .عبد الفتاح إبراهيم الموصلى

أ.د .أحمد عزت على األنصارى

أ.د .محمد زكريا مصطفى عبد الهادى

أ.د .عايدة محمد فهمى شتا

أ.د .مينا بديع عبد الملك

أ.د .على محمد عبد المنعم حسن

أ.د .طاهر حمد هللا حسن عوض

أ.د .محمد طارق فؤاد سرور

أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد

أ.د .حافظ السيد حمادة اليمنى

أ.د .نرمين عبد العزيز محمد حراز
أساتذة مساعدين من األقسام
د .عبد هللا مصطفى خليل
أعضاء مجلس الكلية من الخارج

مدرسين من األقسام
د .هناء محمد محمد العبسى
ب .أعضاء من خارج الكلية
م .أسامة السيد الجناينى
لواء.د .عصام الدين أحمد ثابت

أ .أعضاء من داخل الكلية
أ.د .عصام أحمد سالم
أ.د .إبراهيم يوسف على مجاهد
أ.د .محمد عبد الحميد إسماعيل
أ.د .رشدى رجاء زهران
أ.د .محمد ناصر أحمد نادر درويش

مدعـوون
:
وقد حضر  :أ.د .محمد فريد محمد خليل نيابة عن أ.د .وائل محمد مصطفى قطب المغالنى  ،أ.د .على فؤاد سعيد بكر نيابة عن أ.د.
حسن محمد كمال عبد السالم.
اعتذر عن عدم الحضور :أ.د .وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى  ،أ.د .نجوى مصطفى إسماعيل المكى  ،د .محمد حسن شلبى عبد النبى ،
د .شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى (مدير وحدة ضمان الجودة)
تغيب عن الحضور :أ.د .محسن عبده أبو مندور  ،أ.د .نيفين كمال أمين عباس  ،م .أسامة مهدى محمد إبراهيم
أ.د .أحمد شوقى عبد العزيز أحمد (المدير التنفيذى للمركز الهندسى)
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استهل السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية الجلسة ببسم هللا الرحمن الرحيم  ،ورحب بالسادة أعضاء مجلس الكلية  ،ثم
شرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

أوالً  :تم التصديق على محضر الجلسة الثامنة للعام الجامعى  2019/2018بتاريخ  12مارس .2019
ثانيا ً  :الموضوعات العامة -:

 – 1أحيط مجلس الكلية علما ً بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الكلية بجلسته الثامنةة بتةاريخ  ، 2019/3/12لبحةث الشةكوى
المقدمة من األستاذ الدكتور  /محمود على جبر زراع – األستاذ المتفرغ بقسةم النندسةة الكيميائيةة  ،ضةد المننةدس  /محمةد
عباس محمد النجار – المدرس المساعد بالقسم  ،وما انتنى إليه التقرير من رأى.
 – 2أحيط مجلس الكلية علما ً بقرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشةرب والصةرف الصةحى بجلسةتنا رقةم ()39
المنعقةةدة بتةةاريخ  ، 2019/3/13بالموافقةةة علةةى تعيةةين السةةيد األسةةتاذ الةةدكتور  /عميةةد كليةةة النندسةةة – جامعةةة اكسةةكندرية
(بصفته)  ،عضواً بالجمعية العامة لشركة مياه الشرب باكسكندرية.

ثالثا ً  :الهدايا والتبرعات -:
 – 1وافق مجلس الكلية على قبول التبرع المقدم من شركة المنصور للسيارات  ،بمبلغ  100000جنيه (مائة ألةف جنيةه مصةرى
ال غير) وذلك للمساهمة فةى مشةاركات السةنوات الننائيةة ببكةالوريوس النندسةة الميكانيكيةة والكنربائيةة والكنروميكانيكيةة ،
بالمسةةةابقات الدوليةةةة  ،وذلةةةك تحةةةت إشةةةراف األسةةةتاذ الةةةدكتور  /محسةةةن محمةةةد عثمةةةان – األسةةةتاذ المتفةةةرغ بقسةةةم النندسةةةة
الميكانيكية.
 – 2وافةةق مجلةةس الكليةةة علةةى قبةةول التبةةرع المقةةدم مةةن شةةركة أبةةو قيةةر لةسةةمدة والصةةناعات الكيماويةةة  ،بمبلةةغ  10000جنيةةه
(عشرة آالف جنيه مصرى ال غير) وذلك للمساهمة فى تنظيم إحتفالية يوم المياه العالمى  ،والذى عقد بالكليةة فةى الفتةرة مةن
 26 – 25مارس .2019
 - 3وافق مجلس الكلية على قبول التبرع العينى المقدم من األستاذة الدكتورة  /هبة وائل لنيطة – األستاذ المتفرغ بقسةم النندسةة
البحرية وعمارة السفن  ،عبارة عن عدد ( )2حاسب آلةى  )1( ، PCشاشةة عةرب بروجكتةور سةكرين  )1( ،جنةاز عةرب
 )1( ، Projectorكابةةل توصةةيل  ، HDMIتقةةدر قيمتنةةا اكجماليةةة بمبلةةغ  29250جنيةةه (تسةةعة وعشةةرون ألةةف ومةةائتى
وخمسون جنيه مصرى ال غير)  ،وذلك لقسم النندسة البحرية وعمارة السفن.
 - 4وافق مجلس الكلية على قبول التبرع العينى المقدم من مجموعة مةن خريجةى قسةم هندسةة اكنتةاج  ،عبةارة عةن شاشةة ذكيةة
 92بوصة مربوطة بجنةاز عةرب فيةديو بروجكتةور وتتقاعةل مةع حزمةات البةرامم التعليميةة  ،تقةدر قيمتنةا اكجماليةة بمبلةغ
 15000جنيه (خمسة عشرة ألف جنيه مصرى ال غير)  ،وذلك لمعمل تطبيقات الحاسب بقسم هندسة اكنتاج.
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شئون هيئة التدريس

أو ً
ال :الترقيات والتعيينات - :

 -عدم منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ (مجلس الكلية على مستوى األساتذة فقط)

م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

د .التونى محمود التونى
عبد المجيد

أستاذ
مساعد

النندسة
االنشائية

النظةةةةةةةةر فةةةةةةةةى إقتةةةةةةةةراح مجةةةةةةةةـلس
القسةةةةم بشةةةة ن عةةةةدم مةةةةن سةةةةيادته
اللقةةةةةةب العلمةةةةةةى لوظيفةةةةةةة أسةةةةةةتاذ
بالقسةةةةةةةةم بنةةةةةةةةاءاً علةةةةةةةةى توصةةةةةةةةية
اللجنةةةةةةةةةةةةةه العلميةةةةةةةةةةةةةة الدائمةةةةةةةةةةةةةة
للترقيات.

وافق مجلس الكلية على
اقتراح مجلس القسم بعدم
من سيادته اللقب العلمى
لوظيفة أستاذ بالقسم

 -منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد (مجلس الكلية على مستوى األساتذ ة واألساتذة المساعدين فقط)

م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

د .محمد عبد الرحيم
الصياد

مدرس

الرياضيات
والفيزياء
النندسية

النظةةةةةةةر فةةةةةةةى إقتةةةةةةةراح مجةةةةةةةـلس القسةةةةةةةم
بشةةةةةة ن الموافقةةةةةةـة علةةةةةةى مةةةةةةن سةةةةةةيادته
اللقةةةةةب العلمةةةةةى لوظيفةةةةةة أسةةةةةتاذ مسةةةةةاعد
بالقسةةةةةةم بنةةةةةةاءاً علةةةةةةى موافقةةةةةةة مجلةةةةةةس
الجامعةةةةةةةةة بجلسةةةةةةةةته المنعقةةةةةةةةدة بتةةةةةةةةاريخ
 2019/2/26علةةةةةةةةةةى توصةةةةةةةةةةية لجنةةةةةةةةةةة
الصةةةةةةةةةةعوبات والمعوقةةةةةةةةةةات ب جتماعنةةةةةةةةةةا
فةةةةةةةةةةى  2019/2/23بترقيةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةيادته
إلةةةةةى أسةةةةةتاذ مسةةةةةاعد  ،وأوصةةةةةى القسةةةةةم
علةةةةةةةى ان تكةةةةةةةون الترقيةةةةةةةة مةةةةةةةن تةةةةةةةاريخ
قةةةةةةةةةةةرار اللجنةةةةةةةةةةةة الدائمةةةةةةةةةةةة للترقيةةةةةةةةةةةة
لالسةةةةةةةةةةةةاتذة واالسةةةةةةةةةةةةاتذة المسةةةةةةةةةةةةاعدين
بةةةةةةرفب ترقيةةةةةةة سةةةةةةيادته وهةةةةةةو الصةةةةةةادر
بتاريخ .2014/3/19

وافق مجلس الكلية
على من سيادته
اللقب العلمى لوظيفة
أستاذ مساعد بالقسم
 ،ومخاطبة الجامعة
ليكون تاريخ الترقية
بتاريخ
2014/3/19

 التعيين فى وظيفة مدرسم

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

م .محمد أحمد محمد عبد
النعيم

مدرس
مساعد

النندسة
الميكانيكية

النظةةةةةةةر فةةةةةةةى إقتةةةةةةةراح مجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم
بشةةةةةة ن الموافقةةةةةةة علةةةةةةى تعيةةةةةةين سةةةةةةيادته
فةةةةةى وظيفةةةةةة مةةةةةدرس بالقسةةةةةم لحصةةةةةوله
على درجة الدكتوراه.

وافق
المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرس مساعدم

االسم

الوظيفة

القسم

1

م .جون عزيز بباوى عزيز

معيد

الرياضيات
والفيزياء
النندسية

2

م .سامر محمد توفيق عبد
هللا

معيد

النندسة
الميكانيكية

الموضوع
النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم
بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى تعيةةةةةةةةةةين
سةةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةدرس
مسةةةةةةةةاعد بالقسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله علةةةةةةةةى
درجة الماجستير.
النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم
بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى تعيةةةةةةةةةةين
سةةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةدرس
مسةةةةةةةةاعد بالقسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله علةةةةةةةةى
درجة الماجستير.

ثاني اً :اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة -:
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القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

الوظيفة

القسم

م

االسم

1

د .نشوى صالح مصطفى

مدرس

النندسة
الكنربية

2

د .أحمد على محمد غازى

مدرس

النندسة
االنشائية
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الموضوع
النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةة ن
رفب الطلب المقةدم مةن سةيادتنا لتجديةد
األجــــــــةةةةةـازة الخاصةةةةةة بةةةةةدون مرتةةةةةب
لمرافقةةةة الةةةزوج الةةةذى يعمةةةل بالواليةةةات
المتحدة االمريكية لمدة عام فى اطار عام
ثالةةةث عشةةةر اعتبةةةاراً مةةةن 2018/10/1
حتى .2019/9/30
عدد سنوات اكعاره  :ال يوجد
النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةة ن
الموافقة على الطلب المقدم لمن سةيادته
أجـــــــــازة خاصةة بةدون مرتةب لمرافقةة
الزوج ةة التةةى تعمةةل بكنةةدا لمةةدة عةةام اول
اعتبةةةةةةةةةةاراً مةةةةةةةةةةن  2019/3/1حتةةةةةةةةةةى
.2020/2/29
عدد سنوات اكعاره  :اليوجد

القرار
رفب
مجلس
الكلية
تجديد
األجازة
لسيادتنا

وافق
المجلس

ثالث اً :التجاوز عن الحضور فى ال موعد المحدد -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

ا.د .مدحت عبد المعطى
مصطفى

أستاذ
متفرغ

النندسة
الصحية

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم
بشةةةةة ن الموافقةةةةةة علةةةةةى قبةةةةةول العةةةةةذر
المقةةةةةةةدم مةةةةةةةن سةةةةةةةيادته لسةةةةةةةفره فةةةةةةةى
الفتةةةةةةةةةةةرة مةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةين 2019/1/10
حتةةةةةةةى  2019/1/26حيةةةةةةةث أوضةةةةةةة
سةةةةةيادته انةةةةةه قةةةةةد اضةةةةةطرته الظةةةةةروف
العائليةةةةةة للسةةةةةفر الةةةةةى دبةةةةةى فةةةةةى هةةةةةذه
الفتةةةةةةةرة بةةةةةةةدون علةةةةةةةم سةةةةةةةيادته انةةةةةةةه
يلةةةةةةةةزم تصةةةةةةةةري بالسةةةةةةةةفر حيةةةةةةةةث ان
سةةةةةةةيادته أسةةةةةةةتاذ متفةةةةةةةرغ بالقسةةةةةةةم ،
وذلةةةةةك لتقديمةةةةةه إلةةةةةى لجنةةةةةة األعةةةةةذار
بالجامعة.

وافق
المجلس

رابعا ً  :اإلنتدابات -:

1

ا.د .شعبان على عطية
نصير

أستاذ
متفرغ

النندسة
الكيميائية
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم
والتكنولوجيا خالل الفصل الدراسى الثانى
ربيع  2019خالل العام الجامعى
 ، 2019/2018وذلك يوم األحد لمدة 6
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس
باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى خالل الفصل الدراسى
الثانى من العام الجامعى ، 2019/2018
وذلك يوم األثنين لمدة  6ساعات
أسبوعياً.

وافق
المجلس

تابع  :اإلنتدابات -:
أستاذ
متفرغ

2

ا.د .مدحت عبد المعطى
مصطفى دندوح

3

أستاذ
ورئيس
ا.د .حسام الدين محمد مراد قسم هندسة
الرى
مغازى
والنيدروليك
ا

4

ا.د .على عبد الحكم على

أستاذ

5

ا.د .مجدى محمد إبراهيم
أبو العال

أستاذ
مساعد
متفرغ

6

د .أحمد مختار طرابية

أستاذ
مساعد

النندسة
الصحية

هندسة الرى
والنيدروليكا

النندسة
االنشائية

هندسة الرى
والنيدروليكا

النندسة
االنشائية
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة – جامعة فاروس -للفصل
االكاديمى
للعام
الثانى
الدراسى
 ، 2019/2018وذلك يوم األثنين لمدة
 6ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة – جامعة فاروس -للفصل
للعام الجامعى
الدراسى الثانى
 ، 2019/2018وذلك يوم السبت لمدة 6
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة – جامعة فاروس -الفصل
االكاديمى
للعام
الثانى
الدراسى
 ، 2019/2018وذلك يوم الخميس لمدة
 6ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة – جامعة فاروس -للفصل
للعام الجامعى
الدراسى الثانى
 ، 2019/2018وذلك يوم الثالثاء لمدة
 7ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة – جامعة فاروس -للفصل
االكاديمى
للعام
الثانى
الدراسى
 ، 2019/2018وذلك يوم الخميس لمدة
 6ساعات أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلنتدابات -:

7

د .حازم محمد فاروق
البكرى

أستاذ
مساعد

النندسة
االنشائية

8

د .مصطفى شوقى محمد

أستاذ
مساعد

النندسة
االنشائية

9

د .محمد السيد أمين مشالى

أستاذ
مساعد

النندسة
االنشائية

د .عمرو السيد عبد الفتاح
10
فليفل

مدرس

 11د .محمود محمد طه السيد

مدرس

هندسة الرى
والنيدروليكا

النندسة
الكيميائية

8
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة – جامعة فاروس -للفصل
االكاديمى
للعام
الثانى
الدراسى
 ، 2019/2018وذلك يوم األثنين لمدة
 4ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة – جامعة فاروس -للفصل
االكاديمى
للعام
الثانى
الدراسى
 ، 2019/2018وذلك يوم األثنين لمدة
 4ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بقسم
النندسة المدنية بالمعند العالى للنندسة
والتكنولوجيا ببرج العرب خالل العام
الجامعى  ، 2019/2018وذلك يوم
األربعاء لمدة  8ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة – جامعة فاروس -الفصل
االكاديمى
للعام
الثانى
الدراسى
 ، 2019/2018وذلك يوم الخميس لمدة
 6ساعات أسبوعيا ً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس
باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى خالل الفصل الدراسى
الثانى من العام الجامعى ، 2019/2018
وذلك يومى األحد واألربعاء لمدة 10
ساعات أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلنتدابات -:

 12د .ياسر السعيد الزينى

مدرس

النندسة
االنشائية

 13د .ياسر محمد حيور الفحام

مدرس

النندسة
االنشائية

 14د .محمود سعيد نصر

مدرس

النندسة
الصحية

 15د .سامية أحمد عبد الرحمن

مدرس

النندسة
الصحية

 16د .سعد الصافى على غازى

مدرس

الرياضيات
والفيزياء
النندسية
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة – جامعة فاروس -للفصل
االكاديمى
للعام
الثانى
الدراسى
 ، 2019/2018وذلك يوم السبت لمدة 4
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة – جامعة فاروس -للفصل
االكاديمى
للعام
الثانى
الدراسى
 ، 2019/2018وذلك يوم الخميس لمدة
ساعتان أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس
بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم
والتكنولوجيا خالل الفصل الدراسى الثانى
للعام الجامعى  ، 2019/2018وذلك يوم
األثنين لمدة  6ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادتنا للتدريس
بالمعند العالى للنندسة والتكنولوجيا –
برج العرب  -الفصل الدراسى الثانى خالل
العام الجامعى  ، 2019/2018وذلك يوم
األثنين لمدة  6ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
النندسة والتكنولوجيا باالكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى خالل
الفصل الدراسى الثانى  ، 2019وذلك
يومى الثالثاء والخميس لمدة  12ساعة
أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

سابعا ً  :ما يستجد من أعمال -:
 - 1النظر فى ما ورد من مجالس االقسام المعنية بش ن صيغة االعالن المقترح لشغل وظائف المعيدين دفعة
.2018/2017
القرار :وافق مجلس الكلية على صيغة اكعالن المقترح.
 - 2النظر فى قرار مجلس قسم النندسة النووية واالشعاعية بش ن تطبيق اللوائ والقوانين فى عدم قيام المنندس /
حسام مصطفى عبد الحميد مصطفى فرج لشغل وظيفة معيد بالقسم لعدم احضاره مسوغات التعيين  ،ولذلك يرش بدالً
منه المنندس  /محمد حمزة عبد العال محمد الحريف لشغل وظيفة معيد بالقسم (وهو التالى بالترتيب دفعة
.)2017/2016
القرار :وافق مجلس الكلية.
 - 3النظر فى ما ورد من مجالس األقسام بش ن مقترحات األقسام العلمية بش ن الخطة الخمسية لتعيين المعيدين
(.)2023/2022 – 2019/2018
القرار :أوصى مجلس الكلية برفع مقترحات األقسام بش ن الخطة الخمسية لتعيين المعيدين إلى الجامعة.
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الشئون التعليمية
م
1

الموضوع
النظر فى تحديد نسبة درجات الرأفة
للعةةةةةةةةام الجةةةةةةةةامعى 2019/2018
لتكةةةون  ، %2وبحةةةد أقصةةةى %10
للمادة
النظر فى تحديد نسب القبول
باألقسام العلمية للمرحلة الصفرية
للعام الجامعى 2020/2019

توصية لجنة شئون طالب

القرار
وافق المجلس
وافق مجلس الكلية على تحديد
نسب القبول لتكون كالتالى:
 .1قسم هندسة معمارية %4
 .2قسم هندسة مدنية %28
 .3قسم هندسة ميكانيكية %18
 .4قسم هندسة إنتاج %9
 .5قسم هندسة بحرية %4
 .6قسم هندسة غزل ونسيم
%3،5
 .7قسم هندسة كنربية %19
 .8قسم هندسة نووية %2
 .9قسم هندسة الحاسب والنظم
%3،5
 .10قسم هندسة كيميائية %9
مع عدم وجود شروط وال إمتحان
قدرات.

2

أوصت لجنة شئون الطالب بتشكيل
لجنة برئاسة األستاذ الدكتور  /وكيل
الكلية لشئون التعليم والطالب
وعضوية كالً من :
 .1ا.د عالء الدين حسن حمدى
 .2ا.د .حسن كمال عبد السالم
وذلك لمراجعة النتيجة  ،وتصحي
الخط المادى وأية أخطاء قد توجد
فى النتيجة بعد مراجعتنا.

3

النظر فى الخط المادى بنتيجة الفرقة
الرابعة بقسم النندسة المعمارية للعام
الجامعى  ، 2018/2017وعدم
تطابق التقدير التراكمى مع تقديرات
باقى السنوات  ،وذلك لعدد ( )4طالب
موزعة كالتالى:
 عدد ( )2طالب شعبة إسكان عدد ( )1طالب شعبة مبانى عامة عدد ( )1طالب شعبة تصميمحضرى

4

النظةةر فةةى الموافقةةة علةةى مةةا انتنةةت إليةةه
لجنة اللوائ والمنةاهم الدراسةية بالكليةة
بجلسةةةةةةةةةتنا المنعقةةةةةةةةةدة فةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةاريخ
 2019/4/8بالتوصةةةية بالموافقةةةة علةةةى
صةةةةةةةةياغة الئحةةةةةةةةة البةةةةةةةةرامم العلميةةةةةةةةة
المتخصصةةة فةةى الشةةكل الموحةةد للةةوائ
لتتوافةةةق مةةةع الالئحةةةة الموحةةةدة للكليةةةة ،
واتخةةةةةاذ االجةةةةةراءات الالزمةةةةةة لرفعنةةةةةا
لإلعتماد.

وافق المجلس

5

النظةةر فةةى األعةةداد المقتةةرح قبولنةةا

وافق المجلس

أحيط مجلس الكلية علما ً بالواقعة ،
وفوب األستاذ الدكتور  /عميد
الكلية بالموافقة على تصحي الخط
المادى حال إنتناء اللجنة المشكلة
من مراجعة النتيجة.

الشئون التعليمية
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6

من الطةالب الوافةدين للعةام الجةامعى
 ، 2020/2019واقتةةراح قبةةول أى
عةةةدد مةةةن الطةةةالب فةةةى حةةةدود قةةةرار
المجلس األعلى للجامعات.
النظةر فةى الخطةاب الةوارد مةن إدارة
الوافةةةةدين بالجامعةةةةة  ،بشةةةة ن عةةةةدم
السماح للطالب الوافدين المرشةحين
والمقيةةةةةةدين فةةةةةةى العةةةةةةام الجةةةةةةامعى
 2019/2018الةةةةذين لةةةةم يقومةةةةوا
بسةةةةةةةداد الرسةةةةةةةوم والمصةةةةةةةروفات
الدراسةةةية المقةةةررة علةةةينم بالعملةةةة
األجنبيةةة  ،ب ة داء اكمتحانةةات وك ةذلك
عةةةةدم اسةةةةتخراج أى أوراق رسةةةةمية
لنةةةم تفيةةةد قيةةةدهم بالكليةةةات إال بعةةةد
سةةةدادهم المسةةةتحق علةةةينم بالعملةةةة
األجنبية.

يتم رفع األمر إلى مجلس الجامعة
البداء الرأى الذى يتم تنفيذه فى
جميع كليات الجامعة

12
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العالقات الثقافية

أو ً
ال :المؤتمرات العلمية -:
تقرير حضور مؤتمر -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

ا.د .يحيى محمد صبرى
كمال الشاذلى

أستاذ بقسم
النندسة
الكيميائية

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن
حضور المؤتمر الدولى الثامن للكيمياء الخضراء الذى
عقد خالل الفترة من  2018/9/9حتى 2018/9/14
في بانكوك بتايالند  ،وقد تم القاء محاضرة عن
المؤتمر بالقسم.

وافق
المجلس

ثاني اً :اإلجازات الدراسية - :
أ – مد أجازة دراسية -:
م

1

2

االسم

البيان

الوظيفة/القسم

النظةةةر فةةةى اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم ولجنةةةة الكليةةةة
للعالقةةةةات الثقافيةةةةة بالموافقةةةةة علةةةةى مةةةةد االجةةةةازة
مدرس مساعد بقسم الدرسية لسيادته لمدة خمسة أشنر فةى نطةاق العةام
النندسة الكنربية
السةةةةةةةابع اعتبةةةةةةةاراً مةةةةةةةن  2018/12/24حتةةةةةةةى
م .محمد صالح الدين
 2019/5/23بةةةةدون مرتةةةةب أو تةةةةاريخ المناقشةةةةة
وعضو االجازة
عبد هللا مسعد
أينما أقرب تاريخاً.
الدراسية بجامعة
(سةةافر سةةيادته فةةي  2012/12/24للحصةةول علةةى
ماكماستر بكندا
درجة الدكتوراه من كندا  -اخر مد حصل عليه العام
السادس حتى  2018/12/23بدون مرتب).
مدرس مساعد بقسم النظةةةر فةةةى اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم ولجنةةةة الكليةةةة
للعالقةةةةات الثقافيةةةةة بالموافقةةةةة علةةةةى مةةةةد االجةةةةازة
هندسة الحاسب
الدرسةةةية لسةةةيادته لمةةةدة عةةةام سةةةادس اعتبةةةاراً مةةةن
والنظم وعضو
م .فيكتور إبراهيم فنمى
 2018/9/8حتةةةةى  2019/9/7بةةةةدون مرتةةةةب أو
االجازة الدراسية
تاريخ المناقشة أينما أقرب تاريخاً.
زخارى
بجامعة كاليفورنيا
(سةةةافر سةةةيادته فةةةي  2013/9/8للحصةةةول علةةةى
سانتا باربرا بالواليات درجة الةدكتوراه مةن امريكةا  -اخةر مةد حصةل عليةه
المتحدة االمريكية
العام الخامس حتى  2018/9/7بمرتب).

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ب – من عام للتدريب -:
م

االسم

1

م .محمد عاطف سعد
الجنيدى

2

م .مصطفى
إبراهيم مدرة

محمد

الوظيفة/القسم
مدرس مساعد بقسم
النندسة الكنربية
وعضو االجازة
الدراسية بجامعة
استراثكاليد بالمملكة
المتحدة
مدرس مساعد بقسم
النندسة الكنربية
وعضو االجازة
الدراسية بجامعة

البيان
النظةةةر فةةةي اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم ولجنةةةة الكليةةةة
للعالقةةات الثقافيةةة بالموافقةة علةةى مةةن سةةيادته عةةام
للتةةةدريب اعتبةةةاراً مةةةن ( 2018/5/5اليةةةوم التةةةالى
للمناقشة) حتى  2019/5/4بدون مرتب.
(سافر سيادته فى  – 2015/5/28ا خر مةد حصةل
عليه عام رابع حتى  2019/5/27بمرتةب  -نةاق
الدرجة فى )2018/5/4
النظةةةر فةةةي اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم ولجنةةةة الكليةةةة
للعالقات الثقافية بالموافقةة علةى مةن سةيادته عةام
ثةةةةانى للتةةةةدريب اعتبةةةةاراً مةةةةن  2018/9/15حتةةةةى
 2019/9/14بدون مرتب.
(سافر سيادته فى  – 2013/10/1ا خر مةد حصةل
13
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القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ماكماستر بكندا

عليه عام اول للتدريب العملى حتةى 2018/9/14
بدون مرتب  -ناق الدرجة فى .)2017/9/14

ثالث اً :اإلعارات (نسبة اإلعارات على مستوى الكلية -: )%17
م

االسم

الوظيفة/القسم

1

أ.د .العربي
محمود عطية

2

د .أحمد محمد عبد
الرؤوف اللقانى

مرسي

أستاذ متفرغ بقسم
النندسة الميكانيكية

أستاذ مساعد متفرغ
بقسم الرياضيات
والفيزياء النندسية

البيان
النظةةةر فةةةى اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بالموافقةةةة علةةةى
تجديةةد اعةةارة سةةيادته لمةةدة عةةام ثةةامن اعتبةةاراً مةةن
 2019/9/1حتةةةةةةةى  2020/8/31ذلةةةةةةةك للعمةةةةةةةل
باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  ،علما بان
اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%20
النظةةةر فةةةى اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم ولجنةةةة الكليةةةة
للعالقةةةات الثقافيةةةة بالموافقةةةة علةةةى تجديةةةد اعةةةارة
سيادته فةي اطةار عةام سةادس عشةر 2019/7/11
حتةةةةةى  2020/7/10ذلةةةةةك للعمةةةةةل عميةةةةةداً لكليةةةةةة
النندسةةة جامعةةة بيةةروت فةةرع طةةرابلس  ،علمةا ً بةةان
اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

3

مدرس بقسم
د .نادر عبد المنعم على
الرياضيات والفيزياء
شحاتة
النندسية

4

مدرس بقسم
د .اسحاق لمعى نجيب
الرياضيات والفيزياء
كندس
النندسية

5

مدرس بقسم هندسة
الحاسب والنظم

د .عمرو مصطفي جميل
برتو

النظةةةر فةةةى اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم ولجنةةةة الكليةةةة
للعالقةةةات الثقافيةةةة بالموافقةةةة علةةةى تجديةةةد اعةةةارة
سيادته لمةدة عةام خةامس اعتبةاراً مةن 2019/9/4
حتى  2020/9/3وذلك للعمل بكلية الكويةت للعلةوم
والتكنولوجيا بالكويةت علمةا ً بةان إعةارة سةيادته ال
تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
النظةةةر فةةةى اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم ولجنةةةة الكليةةةة
للعالقةةةات الثقافيةةةة بالموافقةةةة علةةةى تجديةةةد اعةةةارة
سةةيادته لمةةدة عةةام رابةةع إعتبةةاراً مةةن 2019/9/1
حتةةةى  2020/9/31وذلةةةك للعمةةةل بكليةةةة الكويةةةت
للعلةةةوم والتكنولوجيةةةا بالكويةةةت  ،علمةةةا ً بةةةان اعةةةارة
سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
النظةةةر فةةةى اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بالموافقةةةة علةةةى
تجديةةد اعةةارة سةةيادته لمةةدة عةةام ثةةاني اعتبةةاراً مةةن
 2019/5/1حتى  2020/4/30ذلك للعمةل كخبيةر
استشةةةةارظ النظمةةةةة الةةةةتحكم االلةةةةي بالمشةةةةروعات
الخاصةةةة بشةةةركة الشةةةرق االوسةةةط لحلةةةول الميةةةاه
والطاقةةه بجمنوريةةة مصةةر العربيةةة فةةي مجةةال الغةةاز
والبتةةرول  ،علمةةا بةةان اعةةارة سةةيادته ال تةةؤثر علةةى
االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

الدراسات العليا

أوالً :قسم الهندسة اإلنشائية -:
الموضوع

من
الدرجات

تشكيل
لجنة
الحكم

الدرجة

اسم الطالب :إسراء صالح الدين عبد العزيز عرب
موضوع :دراسة سلوك الوصالت الخارجية من الخرسانة المسلحة بين
األعمدة والكمرات تحت ت ثير األحمال الرتيبة.
Behavior of exterior reinforced concrete beam
column joints subjected to monotonic loading.
تحت إشراف :أ.د .سعيد محمد عبد القادر عالم  ،أ.د .حازم محمد
فاروق البكرى.
اسم الطالب :عمرو أشرف فتحى على سليمان
موضوع  :بحث السلوك الدورى ألجزاء الوصالت المعدنية كجزء من
الوصالت المقيدة للكمرات مع األعمدة بطريقة العناصر المحددة.
Finite element investigation of the hysteretic
behavior of panel zone joints as part of prequalified
fully restrained steel beam-to-column connections.
تحت إشراف :أ.د .عبد العزيز محمود إبراهيم  ،د .طارق محمد إبراهيم
 ،د .ديمتريوس ليجنوس.
* المننةةدس المةةذكور لةةه بحةةث منشةةور فةةي  :مجلةةة هندسةةة اكسةةكندرية
بتاريخ2018/7/18
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ
 -1أ.د .حسام فنمى غانم
رئيسا ً
 -2أ.د .عبد الرحيم خليل الدسوقى أستاذ متفرغ بكلية النندسة جامعة
عين شمس

عضواً
 -3أ.د .عبد العزيز محمود إبراهيم أستاذ متفرغ بالكلية
وعضواً
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مشرفا ً

تاريخ القيد

ماجستير
العلوم
النندسية

خريف
2012

ماجستير
العلوم
النندسية
نسبة
اكقتباس
%12
من
%25

خريف
2014

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة اإلنشائية -:

تشكيل
لجنة
الحكم

اسم الطالب :مصطفى زكى إبراهيم محمود إبراهيم
موضوع  :سلوك الخازوق المحمل رأسيا المدفون في مواد أرضية
متوسطة.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :سلوك الخازوق المحمل جانبيا
المدفون في تربة غير متماسكة) علما ً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر
البحث.
Behavior of laterally loaded pile embedded in
cohesionless soil.
تحت إشراف :أ.د .فتحى محمد عبد ربه  ،أ.د .خالد السيد جعفر  ،أ.د.
عمرو زكريا الوكيل.
* المنندس المذكور له بحث منشور في :
International Conference on Advances in Structural
and Geotechnical Engineering, ICASGE'19 – 25-28
March 2019, Hurghada, Egypt.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
 -1أ.د .فتحى محمد عبد ربه
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .محمد هشام أحمد حمدى
عضواً
 -3أ.د .مصطفى عبد اللطيف الصواف أستاذ بكلية النندسة جامعة طنطا
عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .خالد السيد جعفر
وعضواً
اسم الطالب :هبة هللا محمود أبو المعاطى عبد الشافى
موضوع  :سلوك مجموعات الخوازيق تربة منضغطة.
Behavior of pile groups in a consolidated soil.
تحت إشراف :أ.د .فتحى محمد عبد ربه  ،أ.د .خالد السيد أحمد جعفر ،
أ.د .عمرو زكريا حافظ الوكيل.
* المنندس المذكور له بحث منشور في :
International Conference on Advances in Structural
and Geotechnical Engineering, ICASGE'19 – 25-28
March 2019, Hurghada, Egypt.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .فتحى محمد عبد ربه
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .روبى محمود النانسى
عضواً
أستاذ بكلية النندسة جامعة طنطا
 -3أ.د .محمد الغريب صقر
عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .عمرو زكريا الوكيل
وعضواً
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ماجستير
العلوم
النندسية
نسبة
اكقتباس
%22
من
%25

خريف
2014

ماجستير
العلوم
النندسية
ربيع 2013
نسبة
اكقتباس
 %4من
%25

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثانيا ً :قسم الهندسة الكهربية :
الدرجة

الموضوع
اسم الطالب :أسماء فريم خليل أبو النضر
موضوع :تصميم و تنفيذ مقترح هوائى ميتاماتلاير ذظ نطاق ترددى
عريب بكسب عالى لفحص وكشف أورام سرطان الثدى.
Design and implementation of a proposed coaxial-toCPW metamaterial – UWB high gain antenna for
examination and detection of breast cancerous tumor.
تحت إشراف :أ.د .مظنر بسيونى طايل  ،د .أشرف طلعت إبراهيم
سكندس  ،د .عايدة على الشافعى.
اسم الطالب :مى إسماعيل محمد رشاد دياب
موضوع :التحسين األمثل ألداء مرشحات الطاقة النشطة ذات المكثفات
المتبادلة ب ستخدام خوارزميات ذات إستراتيجيات مستوحاه من الطبيعة.
Switched capacitor active power filter optimization
using nature-inspired metaheuristic algorithms.
تحت إشراف :أ.د .تامر حلمى عبد الحميد حسن  ،أ.د .سمير دغيدى
عبد الغنى (رحمه هللا)  ،د .محمد صدقى الحبروك.
اسم الطالب :ننلة أحمد أحمد البرعى

من
الدرجات

تاريخ القيد

القرار

ماجستير
العلوم
النندسية

خريف
2012

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
النندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

موضوع :تصميم هوائى متعدد المداخل و المخارج لتحسين العزل ومنع ماجستير
التداخل من ترددات نطاقات مزدوجة.
 Maximum power point tracking (MPTT) of photo voltaicالعلوم
 cells.النندسية

خريف
2015

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د.عمرو محمد عثمان الزواوى.
اسم الطالب :محمد عبد الرازق على عبد الحميد رضوان
موضوع :تصميم نموذج إعادة إغالق ذاتى أحادى القطب مت قلم لحماية

خطوط النقل.
ماجستير
 Design of an adaptive single-pole autoreclosureالعلوم
 scheme for transmission lines protection.النندسية

تحت إشراف :أ.د .إمتثال نجم عبد هللا صال  ،أ.د .هشام بناء الدين
الرفاعى.
اسم الطالب :ناترى رولند
موضوع :تحليل أداء قابلية التحكم أثناء إنخفاب الجند في نظام خاليا
شمسية كبير متصل بالشبكة.
Performance analysis of low voltage ride through
control capability of large grid connected PV system.
تحت إشراف :أ.د .نبيل حسن محمود عباسى  ،أ.د .كريم حسن محمد
يوسف.

ماجستير
العلوم
النندسية

خريف
2014

ربيع
2017

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :ننيل محمود شاكر السيد بيومى

تشكيل
لجنة
الحكم

ماجستير
موضوع :تطبيق تقنية الوقاية لشبكة كنرباء متعددة مصادر توليد الطاقة.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :طريقة ذكية لنظم وقاية شبكات التوزيع العلوم
النندسية
النشطة) علما ً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
An
intelligent
protection
scheme for active distribution
نسبة
 networks.اكقتباس
تحت إشراف :أ.د .أشرف إبراهيم مجاهد  ،أ.د .كريم حسن محمد  %9من
يوسف.
%25
* المنندس المذكور له بحث منشور في :
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خريف
2014

وافق
المجلس

* International Conference on Recent Innovations in
– Engineering and Technology (ICRIET), Cairo, Egypt, 11th
12th January 2019.
* The 2019 IEEE Texas Power and Energy Conference. 7-8
February 2019, Texas, USA.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .هشام بناء الدين الرفاعى أستاذ بالكلية
رئيسا ً
أستاذ بكلية النندسة جامعة
 -2أ.د .محمود إبراهيم جيالنى
القاهرة عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .أشرف إبراهيم مجاهد
وعضواً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -4أ.د .كريم حسن يوسف
وعضواً
اسم الطالب :أحمد صبحى محمد عمران
موضوع :تحسين جودة القدرة في محطات التوزيع الصناعية.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :تحسين األداء الديناميكى لمحطات
التوزيع الصناعية أثناء بدأ المحركات الحثية كبيرة القدرة ب ستخدام
معوب القدرة غير الفعالة الثابت) علما ً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر
البحث.
Enhanced performance of industrial substations dynamics
during large induction motors starting using SVC.

تحت إشراف :أ.د .نبيل حسن محمود عباسى  ،أ.د .راجى على رفعت
حمدى.
* المنندس المذكور له بحث منشور في :
* 20th International Middle East Power Systems Conference
(MEPCON), Cairo University, 18-20 December 2018.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .نبيل حسن محمود عباسى أستاذ متفرغ بالكلية
ورئيسا ً
 -2أ.د .عصام الدين محمد رشاد أستاذ بكلية النندسة جامعة طنطا
عضواً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -3أ.د .راجى على رفعت
وعضواً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -4أ.د .أيمن سامى إبراهيم
وعضواً

مشرفا ً

ماجستير
العلوم
النندسية
نسبة
اكقتباس
 %24من
%25

خريف
2015

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :سمية أحمد محمد عبد المطلب

تشكيل
لجنة
اكمتحان
الشامل

موضوع :تحسين أداء التقسيم المشفر متعدد الوصول.
Improvement of the performance of optical code division
multiple access.

تحت إشراف :أ.د .نور الدين حسن إسماعيل  ،أ.د .محمد رزق محمد
رزق  ،أ.د .مصطفى حسين على حسن.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .السيد عبد المعطى إبراهيم البدوى أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
 -2أ.د .نور الدين حسن إسماعيل
18
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ربيع
2015

وافق
المجلس

وعضواً
أستاذ بالكلية

 -3أ.د .حسام محمد حسان شلبى
عضو ًا
اسم الطالب :أميرة صالح الدين محمد عبد المنعم البطوطى
موضوع :ت مين التعرف ب ستخدام موجات الراديو ب ستخدام التشفير.
Security of radio frequency identification (RFID) using
encryption.
تحت إشراف :أ.د .السيد عبد المعطى إبراهيم البدوى  ،أ.د .محمد عمرو على
مختار  ،د .هانية حسن أحمد فرج.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .السيد عبد المعطى إبراهيم البدوى أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ باألكاديمية
 -2أ.د .مصطفى حسين على حسن

خريف
2013

وافق
المجلس

العربية للعلوم
والتكنولوجيا

عضواً

 -3أ.د .حسام محمد حسان شلبى
عضو ًا
اسم الطالب :ننال محمد محمد محمد األزلى

أستاذ بالكلية

موضوع :تحليل األداء آللية النفاذ إلى الطيف الديناميكى في الشبكات
الالسلكية لإلدراك المعرفى.
Performance analysis of dynamic spectrum access
mechanism in wireless cognitive radio networks.
تحت إشراف :أ.د .حسن ندير أحمد حسنى خير هللا  ،أ.د .إيناب فاروق
بدران ،د .هانية حسن أحمد فرج.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .حسن ندير حسنى خير هللا
ورئيسا ً
 -2أ.د .السيد عبد المعطى إبراهيم البدوى أستاذ متفرغ بالكلية
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -3أ.د .مظنر بسيونى طايل
عضواً

أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً

ربيع
2018

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :

إعادة
تشكيل
لجنة
اكمتحان
الشامل

اسم الطالب :آية جمال الدين على عبد العال
موضوع :حساسات المركبات النانومترية للكشف عن التدفق.
A Composite nanomaterial sensor for flow detection.
تحت إشراف :أ.د .مظنر بسيونى طايل  ،أ.د .محمد رزق محمد رزق.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .مظنر بسيونى طايل
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ بكلية النندسة جامعة
 -2أ.د .طه السيد طه
المنوفية عضواً
 -3أ.د .السيد عبد المعطى البدوى أستاذ متفرغ بالكلية
عضواً
اسم الطالب :إبراهيم على إبراهيم عبد الرؤوف
موضوع :مجس غازات مطلى بمركبات نانومترية يعمل برنين الراديو.
A Nano material compound RFID gas sensor.
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خريف
2015

وافق
المجلس

خريف
2015

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .مظنر بسيونى طايل  ،أ.د .محمد رزق محمد رزق.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .مظنر بسيونى طايل
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ بكلية النندسة جامعة
 -2أ.د .طه السيد طه
المنوفية عضواً
 -3أ.د .السيد عبد المعطى البدوى أستاذ متفرغ بالكلية
عضواً
اسم الطالب :مينا إبراهيم يونان إبراهيم
موضوع :العالمة المائية للصور الرقمية.
Digital image watermarking.
تحت إشراف :أ.د .مظنر بسيونى طايل.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
 -1أ.د .مظنر بسيونى طايل
ورئيسا ً
 -2أ.د .السيد محمود عبد الحميد الربيعى أستاذ بكلية النندسة جامعة
المنوفية عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -3أ.د .نور الدين حسن إسماعيل
عضواً

ماجستير
العلوم
النندسية
ماجستير
العلوم
النندسية

إلغاء
التسجيل
بناء على
تقارير
اسم الطالب :آية خميس على عبد هللا
المشرفين

اسم الطالب :عبد الرحمن مصطفى محمد أحمد

ثالثا ً :قسم الهندسة المعمارية -:

خريف
2015

وافق
المجلس

خريف
2012

وافق
المجلس

خريف
2012

وافق
المجلس

اسم الطالب :هند على أحمد األنه
موضوع :المسئولية االجتماعية للمعمارى  :مدخل للتنمية المحلية
للمجتمعات.

ماجستير
 Social responsibility of architect: An approach toالعلوم
 local communities' development.النندسية

خريف
2015

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،د .أسماء السيد حسن.
اسم الطالب :أمنة سمي شحادة الحلبى

من
الدرجات

موضوع :تقييم ت ثير ) (VRGISك داة لصنع القرار التخطيطى على
المستوى المحلى – حالة الدراسة :مدينة رف  -غزة.
– Assessing the impact of VRGIS as a tool for urban decision
making in local planning, A case study of Rafah city – Gaza.

تحت إشراف :أ.د .هانى محمد عبد الجواد عياد  ،د .زياد طارق
الصياد.
اسم الطالب :جناد على محمد عبد الواحد محمد

ماجستير
العلوم
النندسية

ربيع
2013

وافق
المجلس

موضوع :الحركة في المناطق الحضرية  :عرب قيمة التراث الثقافي

ماجستير
كمدخل لتصميم المسارات الثقافية  :إستخدام طرق التحليل المكانية.
 Urban mobility: Interpretation of cultural heritageالعلوم
 value as an approach to design cultural routes: usingالنندسية
spatial analytical tools.

تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،د .دينا محمد على سعد هللا.
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خريف
2014

وافق
المجلس

اسم الطالب :سمر حمدى حامد الطحان
موضوع :تحسين غالف المبنى من خالل قدرات أداء المواد :ننم نحو بيئة
داخلية أفضل.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :مننجية مختلطة متعددة الطبقات لتصميم
نظم مواد متغيرة الشكل  :ننم نحو تقدير القدرات األدائية للمواد) علما ً ب ن
هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Multi-tiered hybrid methodology for designing shape
changing material systems: An approach towards
acknowledging the materials per formative capacities.

تحت إشراف :أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى  ،أ.د .حسن كمال عبد دكتوراه
نسبة
السالم.
اكقتباس
تشكيل لجنة * المنندس المذكور له بحث منشور في :
 8th International Conference on Clean and Green Energyمن 8
الحكم
(ICCGE 2019), 13-15 February 2019, Milano, Italy.
إلى
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
%25
 -1أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى
ورئيسا ً
 -2أ.د .حسن محمد كمال عبد السالم
وعضواً
 -3أ.د .محمد أنور محمد فكرى
عضوا ًًً ًً ًً
 -4أ.د .محمد خيرى أمين حامد
بننا عضوا ًًً ًً

ربيع
2016

وافق
المجلس

أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً

أستاذ ورئيس القسم بالكلية مشرفا ً
أستاذ بالكلية
أستاذ بكلية النندسة جامعة

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :سنير صديق مصطفى ليمونة
موضوع :اكعتبارات المناخية للتنمية الحضرية الجديدة في المناطق
الساحلية في حالة مدينة بلطيم.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :التنمية الحضرية الجديدة للمناطق
الساحلية  :اكعتبارات المناخية ،دراسة حالة مدينة بلطيم – كفر
الشيخ) علما ً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
New urban development in coastal areas: Climatic
considerations, case study: Baltim city, Kafer El
Sheikh.

تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،د .زياد محمد طارق الصياد.
تشكيل لجنة
* المنندس المذكور له بحث منشور في  :مجلة هندسة اكسكندرية
الحكم
بتاريخ.2019/2/18 :
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .محمد أنور فكرى
رئيسا ً
مشرفا ً
 -2أ.د .خالد السيد الحجلة أستاذ بالكلية
وعضواً
أستاذ ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا
 -3أ.د .سحر األرناؤطى

ماجستير
العلوم
النندسية
نسبة
اكقتباس
من 25
إلى
%25

خريف
2015

وافق
المجلس

والبحوث

عضوا ًًً ًً ًً
اسم الطالب :أحمد عبد المنعم أحمد حسن
تشكيل لجنة
موضوع :العوامل المحددة للحفاظ المعمارى وخواص الفراغ
اكمتحان المعمارى.
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خريف
2015

وافق
المجلس

الشامل

تعديل لجنة
إشراف

Conservation parameters and architectural space DNA.

تحت إشراف :أ.د .إبراهيم السيد معروف.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .حسن محمد كمال عبد السالم أستاذ ورئيس القسم بالكلية
رئيسا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .هانى محمد عبد الجواد عياد
عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .إبراهيم السيد معروف
وعضواً
اسم الطالب :إسراء بركات السيد محمود إسحاق
موضوع :تقييم النوية المحلية من خالل السمات الحضرية.
ماجستير
تحت إشراف :أ.د .هانى محمد عبد الجواد عياد  ،أد .إنجى أحمد
العلوم
الشريف.
وذلك ب ضافة د .دينا محمد سعد هللا المدرس بالكلية إلى لجنة النندسية
اكشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.
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خريف
2014

وافق
المجلس

رابعا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
الموضوع

من
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :مى أحمد محمد محمود
موضوع :إستخدام الطاقة المتجددة لتشغيل نظام تناض عكسى
ماجستير
لمحطة تحلية مياه البحر.
 Renewable energy power reverse osmosis systemالنندسة
for sea water desalination plant.
تحت إشراف :أ.د .طاهر حمد هللا عوب  ،د .عبد السالم محمد عليق.
اسم الطالب :إسالم ناجى عبد الحميد قابيل
موضوع :عملية صياغة وقود بديل ممثل ب ستخدام نموذج التسخين
ماجستير
والتبخير أحادى البعد.
 Surrogate fuel formulation procedure using oneالعلوم dimensional heating and evaporation model.النندسية
تحت إشراف :أ.د .وليد عبد العزيز عبد الغفار  ،أ.د .يحيى عبد المنعم
الدرينى  ،د .أحمد السعيد الوردانى.
اسم الطالب :أحمد محمد عبد القادر محمد
موضوع :تصميم حديث لمنظومة تتبع ألشعة الشمس.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ( :نمذجة ومحاكاة آلية تتبع شمسى
أحادية المحور ب ستخدام نظام قيادة بمحرك تيار مستمر) علما ب ن
هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

تاريخ القيد
خريف
2015

ربيع
2015

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

Modeling and simulation of a Single axis solar tracking
mechanism using a DC motor driving system.

تحت إشراف :أ.د .حسن أنور الجمل ،د .بسيونى مصطفى السنيلى.
* المنندس المذكور له بحث منشور في :

تشكيل لجنة
الحكم

* 12th International Conference on Energy Sustainability and
the ASME 2018 Nuclear Forum, 24-28 June
* The International Conference on Science, Engineering and
Technology (ICSET) 16-17 march 2019 Boston, USA
* ASME 2019 International Mechanical Engineering
Congress and Exposition (IMECE) 11-14, 2019, USA.

على أن تكون اللجنه مكونه من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .حسن أنور الجمل
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .طاهر حمد هللا عوب
عضواً
 -3أ.د .محمد عصام الدين الرافعى أستاذ متفرغ بمعند الدراسات العليا

مشرفا ً

ماجستير
العلوم
النندسية
نسبة
اكقتباس
 16من
%25

خريف
2016

وافق
المجلس

والبحوث

عضوا ًًً ًً ًً

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :عمرو محمد أحمد قطب
موضوع :تحليل أداء السخان الشمسى.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ( :تحليل األداء والتوزيع األمثل
تشكيل لجنة
لسخانات األنابيب المفرغة الشمسية ذات األنبوب الحرارى للتطبيقات
الحكم
المدارة حراريا) علما ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Performance analysis and optimum arrangement of
heat - pipe evacuated tube solar collectors for
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ماجستير
العلوم
النندسية
نسبة
اكقتباس
 21من
%25

خريف
2016

وافق
المجلس

thermally driven applications.
تحت إشراف :أ.د .أسامة أحمد على السمنى  ،أ.د .محمود السيد
محمود بدوى.
* المنندس المذكور له بحث منشور في :
Applied Thermal Engineering, Impact Factor 3.77,
accepted in 23 March 2019, UK.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
أستاذ متفرغ بكلية النندسة جامعة
 -1أ.د .أحمد صبرى حجازى
المنوفية رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .أسامة على السمنى
وعضواً
 -3أ.د .وائل مصطفى المغالنى أستاذ ورئيس القسم بالكلية
عضوا ًًً ًً ًً
اسم الطالب :حسن عبد هللا حسن سعيد
موضوع :ميكانيكا الموائع المتقدمة.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ( :دراسة عددية لتطوير معامل كفاءة
توربينة سافونيوس عن طريق تغيير أشكال مختلفة للريشة) علما ب ن
هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
 Numerical study of improving savonius turbineماجستير
 power coefficient by various blade shapes.العلوم
تحت إشراف :أ.د .صادق زكريا كساب  ،د .أحمد محمد نجيب محمد .النندسية
* المنندس المذكور له بحث منشور في  :مجلة هندسة اكسكندرية
نسبة
بموافقة بتاريخ  20مارس .2019
اكقتباس
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
 6من
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .محمد فريد خليل
%25
رئيسا ً
 -2أ.د .كمال عبد العزيز إبراهيم أستاذ متفرغ بكلية النندسة جامعة المنوفية
عضواً
مشرفا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -3أ.د .صادق زكريا كساب
وعضوا ًًً ًً ًً
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خريف
2015

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :محمد فاروق زكى مصطفى
موضوع :إنتقال الحرارة خالل التكثيف على الطبقة الرقائقية لةنابيب.
Heat transfer of film condensation on tubes.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد  ،أ.د .أسامة أحمد
المصرى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .عبد الحميد عطية السيد
تشكيل لجنة
ورئيسا ً
اكمتحان
 -2أ.د .عبد الحميد إبراهيم جمعة أستاذ متفرغ بالكلية
الشامل
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -3أ.د .محمد خليل إبراهيم
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -4أ.د .سامى مرسى الشربينى
عضواً
أستاذ ورئيس القسم بالكلية
 -5أ.د .وائل مصطفى المغالنى
عضواً
اسم الطالب :محمد أنور أحمد الحلو

خريف
2015

وافق
المجلس

موضوع :التحليل العددى للغليان والسريان ثنائى األطوار في األنابيب
الراسية.

Numerical analysis of boiling and two phase flow in
vertical tubes.
تعديل
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد الفتاح طعيمة.
تشكيل لجنة
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
اكمتحان  -1أ.د .عبد الحميد عطية السيد
الشامل
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .عبد الحميد إبراهيم جمعة
عضواً
 -3أ.د .محمد عبد الفتاح محمد طعيمة أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
وعضواً
اسم الطالب :أسامة سمير محمد محمد حزين

خريف
2016

موضوع :إنتقال الحرارة في مبادل حرارى من النوع الملف والغالف
ب ستخدام موائع النانو.

تحت إشراف :أ.د .مدحت محمود سرور  ،أ.د .وائل مصطفى
المغالنى.
وذلك ب ضافة د .ياسر سعد محمد أحمد المدرس بالكلية إلى لجنة
اكشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.
اسم الطالب :ندى عثمان إبراهيم محمد بدر
ماجستير
موضوع :إنتقال الحرارة في وجود موائع النانو الزائدية.
تحت إشراف :أ.د .وائل مصطفى المغالنى  ،أ.د .محمد محمود الحلو.
العلوم
وذلك ب ضافة د .مصطفى السيد الحضرى المدرس بالكلية إلى لجنة النندسية
اكشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.

دكتوراه

تعديل لجنة
إشراف

خريف
2015

خريف
2016

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
تعديل لجنة
إشراف

اسم الطالب :نورهان محمد جابر إبراهيم
موضوع :إنتقال الحرارة في وجود موائع النانو.
تحت إشراف :أ.د .وائل مصطفى المغالنى  ،أ.د .محمد محمود الحلو.
25
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ماجستير
العلوم
النندسية

خريف
2016

وافق
المجلس

وذلك ب ضافة د .أحمد حلمى عبد العزيز المدرس بالكلية إلى لجنة
اكشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.
اسم الطالب :الحسين عبد المنعم محمد محمد أبو على
موضوع :ميكانيكا الموائع المتقدمة.
تحت إشراف :أ.د .كامل عبد العظيم الشوربجى  ،أ.د .عصام مصطفى ماجستير
وهبه.
العلوم
د.
إضافة
و
،
العتذاره
وهبه
مصطفى
عصام
أ.د.
إسم
برفع
وذلك
النندسية
إسالم رضا لطفى المدرس بالكلية إلى لجنة اكشراف لحاجة البحث
إلى تخصص سيادته.
اسم الطالب :أحمد محمد عبد العظيم أحمد عبد العزيز
موضوع :ميكانيكا الموائع المتقدمة.
تحت إشراف :أ.د .كامل عبد العظيم الشوربجى  ،أ.د .عصام مصطفى ماجستير
وهبه.
العلوم
وذلك برفع إسم أ.د .عصام مصطفى وهبه العتذاره  ،و إضافة د .النندسية
إسالم رضا لطفى المدرس بالكلية إلى لجنة اكشراف لحاجة البحث
إلى تخصص سيادته.

إلغاء
التسجيل
بناء على
تقارير
المشرفين

اسم الطالب :عمرو محمد غانم إبراهيم

دبلوم

اسم الطالب :حسن سمير حسن حامد شرابية

دبلوم

اسم الطالب :حسام مصطفى كمال عارف فوزى

دبلوم

اسم الطالب :أحمد محمد أشرف محمد كمال نبيه الدالى

دبلوم

اسم الطالب :سام فتحى حامد لماضه

دبلوم

اسم الطالب :محمود إسماعيل سليم عبد الرحمن

دبلوم

اسم الطالب :محمد على إبراهيم على

دبلوم

اسم الطالب :محمد إبراهيم محمد مصطفى

دبلوم

اسم الطالب :مؤمن أمجد أحمد محمد عجاج

دبلوم

اسم الطالب :أحمد حسن أحمد محمد الفقى

دبلوم

اسم الطالب :محمد جمعة حسن الفقى

دبلوم

اسم الطالب :محمد عادل محمود عثمان

دبلوم

اسم الطالب :محمد أحمد عطية أحمد شناب

دبلوم

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :أمجد أبو اليمن بدير روفائيل
إلغاء

دبلوم
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الجلسة التاسعة بتاريخ 2019 /4/9

خريف
2015

وافق
المجلس

خريف
2015

وافق
المجلس

خريف
2007
خريف
2008
خريف
2008
خريف
2008
خريف
2008
خريف
2008
خريف
2008
خريف
2008
خريف
2008
خريف
2008
خريف
2008
خريف
2008
خريف
2008

وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس

خريف

وافق

التسجيل
بناء على
تقارير
المشرفين

اسم الطالب :محمد السيد محمد إبراهيم الحلفاوى

دبلوم

اسم الطالب :محمد أحمد عبد السالم أبو حيطة

دبلوم

2008
خريف
2008
خريف
2008

المجلس
وافق
المجلس

وافق
المجلس

خامسا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الدرجة

الموضوع
إلغاء
التسجيل
اسم الطالب :محمد أحمد إبراهيم محمد زكى
بناء على
طلبه
سادسا ً  :قسم هندسة اإلنتاج -:
الموضوع
إلغاء
التسجيل
اسم الطالب :منال صدقى محمد جاد
بناء على
طلبه
سابعا ً  :قسم الهندسة الصحية -:
الموضوع

تعديل لجنة
إشراف

اسم الطالب :سارة عبد المولى عبد الاله بسيونى
موضوع :تقدير إنبعاثات غازات اكحتباس الحرارى من محطات
معالجة الصرف الصحى ب ستخدام النمذجة والمحاكاة.
تحت إشراف :أ.د .محمد طارق فؤاد عبد الحليم  ،د .مى عبد الفتاح
فايد.
وذلك ب ضافة أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى دندوح األستاذ
بالكلية إلى لجنة اكشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.
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تاريخ القيد

القرار

دبلوم

ربيع 2018

وافق
المجلس

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

ماجستير
النندسة

خريف
2008

وافق
المجلس

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

ماجستير
العلوم
النندسية

خريف
2012

وافق
المجلس

ثامنا ً  :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
الموضوع

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

اسم الطالب :أحمد محمد محمود محمد خليفة
موضوع :تقييم الت ثير البيئي لمنشآت حماية الشواطئ.
Assessment of environmental impact of coastal
protection structures.
تحت إشراف :أ.د .حسام الدين محمد مراد المغازى  ،د .ميسرة خيرى سيد
أحمد الطحان.

تشكيل لجنة على أن تكون اللجنة مكونة من - :
اكمتحان  -1أ.د .عالء الدين أحمد مصطفى يس
رئيسا ً
الشامل
أستاذ ورئيس القسم
 -2أ.د .حسام الدين محمد مراد مغازى
بالكلية
مشرفا ً
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .عصام عوب مصطفى جودة
عضواً

ربيع
2018

أستاذ متفرغ بالكلية

تاسعا ً  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
الموضوع

الدرجة

تاريخ القيد

وافق
المجلس

القرار

اسم الطالب :كريم محمود محمد حسنى

من
الدرجات

موضوع :تطبيقات النندسة النووية.
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصب  :إستخدام الشبكات العصبية
اكصطناعية للتنبؤ بقيمة معامل الحروجية الالننائى في مفاعل
.AP1000
Using artificial neural networks to predict the value of
K (inf) in AP1000.

ماجستير
العلوم
النندسية

ربيع
2017

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .علياء عادل بدوى ،أ.د .هناء حسن أبو جبل.
اسم الطالب :هبة نبيل عبد القادر سويلم
موضوع :تطبيقات النندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .محمد السيد سليمان ناجى ،أ.د .محمد كمال عبد هللا
شعت.

على أن تكون اللجنه مكونه من - :
 -1أ.د .محمد السيد سليمان ناجى
تشكيل لجنة ورئيسا ً
 -2أ.د .هناء حسن أبو جبل
الحكم
رئيس

أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
أستاذ متفرغ وقائم ب عمال
القسم بالكلية

عضو ًا
 -3أ.د .عبد الرحمن عبد الرحمن القفص أستاذ متفرغ بنيئة
الطاقة الذرية
مشرفا ً
وعضوا ًًً ًً ًً

ماجستير
العلوم
النندسية
نسبة
اكقتباس
 21من
%25

خريف
2014

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :أحمد عبد الفتاح أحمد الحوشى
تشكيل لجنة
موضوع :تطبيقات النندسة النووية.
اكمتحان
Applications of nuclear engineering.
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ربيع
2018

وافق
المجلس

الشامل

تحت إشراف :أ.د .محمد حسن محمد حسن.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .محسن عبده أبو مندور أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا ً
 -2أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى أستاذ متفرغ بالكلية
عضواً
 -3أ.د .محمد ياسر أنور خليل أستاذ متفرغ بالكلية
عضواً
 -4أ.د .علياء عادل محمد بدوى أستاذ بالكلية
عضواً
مشرفا ً
 -5أ.د .محمد حسن محمد حسن أستاذ بالكلية
وعضواً
اسم الطالب :أحمد محمود محمد على
موضوع :تطبيقات النندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .هناء حسن أبو جبل.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .محمد السيد سليمان ناجى أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .محسن عبده أبو مندور
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -3أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى
عضواً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .علياء عادل محمد بدوى
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
 -5أ.د .هناء حسن أبو جبل
وعضواً
اسم الطالب :محمد الصابر حسن عبد الحليم الرميدى
موضوع :تطبيقات النندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .هناء حسن أبو جبل.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .محمد السيد سليمان ناجى أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا ً
 -2أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى أستاذ متفرغ بالكلية
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -3أ.د .محمد ياسر أنور خليل
عضواً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .علياء عادل محمد بدوى
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
 -5أ.د .هناء حسن أبو جبل
وعضواً

خريف
2017

وافق
المجلس

خريف
2017

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :خالد مؤمن يسن محمد
تشكيل لجنة
موضوع :تطبيقات النندسة النووية.
اكمتحان
Applications of nuclear engineering.
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خريف
2017

وافق
المجلس

الشامل

تحت إشراف :أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .محمد السيد سليمان ناجى أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .محسن عبده أبو مندور
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
 -3أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .علياء عادل محمد بدوى
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -5أ.د .هناء حسن أبو جبل
عضواً
اسم الطالب :محمد يوسف على الحاج
موضوع :تطبيقات النندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .علياء عادل بدوى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .محمد السيد سليمان ناجى أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .محسن عبده أبو مندور
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -3أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى
عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .علياء عادل محمد بدوى
وعضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -5أ.د .هناء حسن أبو جبل
عضواً
اسم الطالب :مى على رضوان محمد
موضوع :تطبيقات النندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .محمد حسن محمد حسن.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .محسن عبده أبو مندور
رئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -3أ.د .محمد ياسر أنور خليل
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -4أ.د .هناء حسن أبو جبل
عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -5أ.د .محمد حسن محمد حسن
وعضواً

تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
تشكيل لجنة اسم الطالب :أحمد عمرو محمد صبرى عبد العزيز سلطان
اكمتحان موضوع :تطبيقات النندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
الشامل
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ربيع
2016

وافق
المجلس

ربيع
2018

وافق
المجلس

ربيع
2015

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .محسن عبده أبو مندور
رئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
 -2أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .علياء عادل محمد بدوى
عضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -4أ.د .هناء حسن أبو جبل
عضواً
أستاذ بالكلية
 -5أ.د .محمد حسن محمد حسن
عضواً

إلغاء
التسجيل
بناء على
تقارير
المشرفين

اسم الطالب :مروه جابر زاهر عبد الرحمن

دبلوم

اسم الطالب :خالد محمد عطية أحمد محفوظ

دبلوم

اسم الطالب :خالد جمال عبد الحليم محمد

دبلوم

اسم الطالب :صالح محمد على مصطفى

دبلوم

اسم الطالب :محمد عبد الوهاب أحمد عثمان

دبلوم

اسم الطالب :جمعة أمين أمين عبد الغنى

دبلوم

اسم الطالب :كريم نش ت محى الدين رزق

دبلوم

اسم الطالب :إسالم محمد عبد الكريم عبد اللطيف

دبلوم

عاشراً  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:
الموضوع

من
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :أميرة محمد جابر العدلى
موضوع :دراسة العوامل المؤثرة على التصميم األرجوماتى
لمحطات الحياكة في مصانع المالبس.
A study of the factors affecting the ergonomic
design of sewing workstations in garment mills.
تحت إشراف :أ.د .عايدة محمد فنمى شتا  ،أ.د .محمد جابر أبو
على  ،أ.د .شيرويت حسين الغلمى.
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دكتوراه

خريف
2007
خريف
2007
ربيع
2009
خريف
2009
خريف
2010
خريف
2010
ربيع
2010
خريف
2006
تاريخ القيد

ربيع
2014

وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس

القرار

وافق
المجلس

حادى عشر  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
الموضوع

الدرجة

اسم الطالب :عبد هللا محمد عبد العظيم السعداوى
موضوع :تقنية جديدة لتمثيل النص ب ستخدام المتوسط الموزون
للكلمات المتضمنة.
من
A New text representation technique using
الدرجات
weighted average word embedding.
تحت إشراف :أ.د .نجوى مصطفى المكى  ،د .مروان عبد الحميد
تركى.
اسم الطالب :االء محمد عبد الحميد محمد األبشينى
موضوع :التحكم في البيانات.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ( :إستخدام مجموعة بيانات كتب
جوجل في إكتشاف التحوالت اللغوية بمرور الوقت) علما ب ن هذا
التحديد ال يمس جوهر البحث.
Using Google books Ngram in detecting linguistic
shifts over time.
تحت إشراف :أ.د .نجوى مصطفى المكى ،أ.د .خالد مجدى حسين
ناجى.
المنندس المذكور له بحث منشور في :
th
KDIR 2018: 10 International Conference on
تشكيل لجنة Knowledge Discovery and Information Retrieval.
الحكم
18-20 2018, Seville, Spain.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
 -1أ.د .محمد عبد الحميد إسماعيل أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
 -2أ.د .نجوى مصطفى المكى
وعضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .خالد مجدى حسين ناجى
وعضواً
 -4أ.د .صال عبد الشكور الشنابى أستاذ مساعد متفرغ بمعند البحوث
الطبية

عضواً

32
الجلسة التاسعة بتاريخ 2019 /4/9

تاريخ القيد

ماجستير
العلوم
النندسية

خريف
2013

ماجستير
العلوم
النندسية
نسبة
اكقتباس
 12من
%25

خريف
2014

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
اسم الطالب :عمر صالح الدين عبد هللا مسعد
موضوع :تطبيق الذكاء االصطناعى في االتصاالت الالسلكية.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ( :تطبيقات الذكاء االصطناعى في شبكات
الراديو اكدراكية – نموذج لحالة الوعى) علما ب ن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.
Application of artificial intelligence in cognitive radio
networks- A Situation awareness scheme.

تحت إشراف :أ.د .مصطفى يسرى النعناعى ،د .مروان عبد الحميد
تركى.
المنندس المذكور له بحث منشور في :

تشكيل لجنة
الحكم

14th International Conference on wireless and mobile
Computing and Communications (WiMob), 15-17 October
2018 Limassol, Cyprus.

على أن تكون اللجنه مكونه من - :
 -1أ.د .مجدى عبد العظيم أحمد أستاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا
والبحوث

ماجستير
العلوم
النندسية
نسبة
اكقتباس 6
من %25

خريف
2016

وافق
المجلس

رئيسا ً
 -2أ.د .هيثم صفوت كمال حمزه أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة
القاهرة

عضو ًا
 -3أ.د .مصطفى يسرى النعناعى أستاذ مساعد بالكلية
وعضواً

مشرفا ً

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 – 1النظةةر فةةى الموافقةةة علةةى مةةا انتنةةت إليةةه لجنةةة اللةةوائ والمنةةاهم الدراسةةية بالكليةةة بجلسةةتنا المنعقةةدة فةةى تةةاريخ
 2019/4/8بالتوصية بالموافقة على كالً من :
أوالً  :الئحة الدراسات العليا بالكلية بعد التعديالت.
ثانيا ً  :الئحة الدراسات العليا المتخصصة.
وإتخاذ اكجراءات الالزمة لرفعنا لإلعتماد.
القرار :وافق مجلس الكلية
 - 2النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد نتيجةة
دبلوم الدراسات العليا خريف  2018في النندسة الميكانيكية  ،النندسة الكيميائية  ،النندسة النووية واكشعاعية.
القرار :وافق مجلس الكلية على إعتماد النتيجة.
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تابع  :موضوعات عامة (دراسات عليا)
 - 3النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد نتيجة
اكمتحان الشامل لكل من :
القسم
اكسم
النندسة الميكانيكية
محمد السيد محمد سيد أحمد
سارة إبراهيم عبد المنعم مرسى
النندسة الكنربية
هبة جمال بديع محمد عبد هللا
نرمين محمود عبد المنعم السعيد عمر
النندسة المعمارية
مى محمد عبده إبراهيم عبد النبى
سلوى محمود عبد الغنى سيد أحمد العدوى
القرار :وافق مجلس الكلية على إعتماد نتيجة اكمتحان الشامل.
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