محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()5
للعام الجامعى 2019 / 2018
بتاريخ  11ديسمبر 2018

اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  2018 /12/11برئاسة 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:
المكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د .أحمد محمد حسنى الحيوى
المكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د .عصام مصطفى محمد وهبة
رؤساء األقسام
أ.د .على محمد على عكاز

أ.د .حسام الدين محمد مراد مغازى

أ.د .حسن محمد كمال عبد السالم

أ.د .محمد السيد محمد النجار

أ.د .تامر حلمى عبد الحميد حسن

أ.د .جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش

أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى

أ.د .محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى

أ.د .عمرو أحمد عبد المنعم المصرى

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 .أحمد عزت على األنصارى

أ.د .محمد زكريا مصطفى عبد الهادى

أ.د .محسن عبده أبو مندور

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 .مسعد مصلح عبد المجيد

أ.د .نجوى مصطفى إسماعيل المكى

أ.د .حافظ السيد حمادة اليمنى
أ.د .نرمين عبد العزيز محمد حراز
مدرسين من األقسام
د .هناء محمد محمد العبسى

أ.د .نيفين كمال أمين عباس
أساتذة مساعدين من األقسام
د .عبد هللا مصطفى خليل
د .وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى
أعضاء مجلس الكلية من الخارج
ب .أعضاء من خارج الكلية
أ .أعضاء من داخل الكلية
م .أسامة السيد الجناينى
أ.د .عصام أحمد سالم
لواء.د .عصام الدين أحمد ثابت
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
د .شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى (مدير وحدة ضمان الجودة)
:
وقد حضر  :أ.د .محمد محمود حنفى الحويطى نيابة عن أ.د .طارق إبراهيم على عبيدو.
اعتذر عن عدم الحضور :د .محمد حسن شلبى عبد النبى  ،م .أسامة مهدى محمد إبراهيم.
تغيب عن الحضور :أ أ.د .عبد الفتاح إبراهيم الموصلى  ،أ.د .محمد طارق فؤاد سرور  ،أ.د .أحمد شوقى عبد العزيز أحمد.
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استهل السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية الجلسة ببسم هللا الرحمن الرحيم  ،ورحب بالسادة أعضاء مجلس الكلية ،
واستعرض سيادته األنشطة والفعاليات التى أنجزنها الكلية خالل شهر  ،ثم شرع المجلس فى مناقشة الموضوعات
التالية.

أوالً  :تم التصديق على محضر الجلسة الرابعة للعام الجامعى  2019/2018بتاريخ  13نوفمبر .2018
ثانيا ً  :الموضوعات العامة -:

 – 1أحيط مجلس الكلية علما ً بكتاب األستاذ الدكتور  /رئييس جامعية اكسيكندرية رقيم +105م بتياريخ  2018/11/19والمرفيق
به قرص مدمج يحتوى عليى الفييلم التيوثيقى ألعميال التطيوير بجامعية اكسيكندرية فيى الفتيرة األخييرة حييث تيم عيرم الفييلم
التوثيقى بمجلس الكلية  ،وقرر المجلس توزيعه على األقسام العلمية لعرضه على مجيالس األقسيام  ،وتوجييه الشيكر لمجتميع
جامعة اكسكندرية على ما تم بذله من كافة األطراف المعنية للجامعة من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وعاملين وطلبية
لتحقيق هذا اكنجاز
ً
 – 2أحيييط مجلييس الكلييية علم يا بتنظيييم الكلييية للسييوق الخيييرى الشييتوى للمالبييس  ،والمقييرر فقامتييه بمشيييئة فييى الفتييرة ميين
األربعاء  19ديسمبر  2018حتى األحد  23ديسمبر  2018بقاعة كبار الزوار بمبنى فعيدادى  ،ميع دعيوة أعضياء المجليس
للمشاركة فى هذا السوق.
 – 3أحيييط مجلييس الكلييية علميا ً بكتيياب األسييتاذ الييدكتور  /عميييد كلييية العلييوم ورئيييس لجنيية التطييوير والمتابعيية واكصييالح اكدارى
بجامعيية اكسييكندرية  ،بشييدن مبييادرة  John Maxwell Leadership Initiativeبالتعيياون بييين جامعيية اكسييكندرية
وأكاديمييية ماكسييويل الدولييية وأكاديمييية جييون كييوزنر  ،لتنفيييذ منحيية لعييدد ميين السييادة أعضيياء الميئيية المعاونيية علييى مسييتوى
جامعة اكسكندرية  ،وقرر مجلس الكلية السماح لعدد ( )46مين الميئية المعاونية بكليية المندسية بيالتفرل لحضيور محاضيرات
المبادرة من الساعة  9صباحا ً فلى الساعة  3عصراً مرتين شمريا ً (سبت حضور وسيبت عيدم حضيور وذليت فعتبياراً مين ييوم
السبت الموافق  15ديسمبر  ، )2018مع قييام كيل مرشيل للمنحية بسيداد مبلي  540جنييه مصيرى وهيو ميا يمثيل  %7مين
قيمة المنحة  ،تقوم الكلية بسدادها للمرشل بعد فجتيازه هذه المنحة بنجاح  ،وذلت من الموارد الذاتية للكلية.
 – 4اعتمد مجلس الكلية تشكيل مجلس فدارة برنامج ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية طبقا ً لالئحية الماليية واكداريية الميادة
رقم ( ، )4على أن يكون التشكيل كالتالى -:
وكييييل الكليييية للدراسيييات العلييييا والبحيييوث ورئييييس مجليييس اكدارة
• ا.د .مجدى عبد العظيم أحمد
(بصفته)
المدير التنفيذى ونائب رئيس مجلس اكدارة
• ا.د .علياء عادل بدوى (منسق البرنامج)
القيييائم بعميييل رئييييس قسيييم المندسييية النوويييية واكشيييعاعية
• ا.د ..هناء حسن أبو جبل
(بصفته)
عضواً
• ا.د .محمد السيد سليمان ناجى
عضواً
• ا.د .محسن عبده أبو مندور
 – 5وافق مجلس الكلية على عقد فحتفالية بمناسيبة الييوم العيالمى للميياه تحيت مسيمى Alexandria Water Day (AWD
) 2019وذلت خالل شمر مارس تزامنا ً مع اليوم العالمى للمياه .International Water Day
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ثالثا ً  :الهدايا والتبرعات -:
1

2
3
4
5

 وافق مجلس الكلية على قيول التبرع المقدم من فاعل خير بمبل  4000جنيه (أربعة آالف جنيه ال غير) وذلت لدعمصندوق التك افل للطلبة غير القادرين بالكلية  ،على أن يتم سداد الرسوم مباشرة فى حال تواجد أى طالب متقدم لصندوق
التكافل من قسم المندسة النووية واكشعاعية على مدار العام الدراسى  ،وذلت بناءاً على موافقة مجلس الكلية بجلسته رقم
( )4بتاريخ  2018/11/13على تخصيص مبل التبرع وفقا ً كرادة المتبرع.
 وافق مجلس الكلية على قيول التبرع المقدم من شركة اكسكندرية لألسمدة  ،بمبل  50000جنيه (خمسون ألف جنيه الغير) وذلت لدعم صندوق التكافل للطلبة غير القادرين بالكلية.
 وافق مجلس الكلية على قيول التبرع المقدم من شركة اكسكندرية لألسمدة  ،بمبل  50000جنيه (خمسون ألف جنيه الغير) وذلت لدعم صندوق التكافل للطلبة غير القادرين بالكلية (السوق الخيرى للمالبس).
 وافق مجلس الكلية على قيول التبرع المقدم من شركة الشرق األوسط لتكرير البترول (ميدور)  ،بمبل  50000جنيه(خمسون ألف جنيه ال غير) وذلت لدعم صندوق التكافل للطلبة غير القادرين بالكلية (السوق الخيرى للمالبس).
 وافق مجلس الكلية على قيول التبرع المقدم من فاعل خير  ،بمبل  8000جنيه (ثمانية آالف جنيه ال غير) وذلت لدعمصندوق التكافل للطلبة غير القادرين بالكلية.
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شئون هيئة التدريس

أو ً
ال :الترقيات والتعيينات - :

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

م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

د .هشام عبد الفتاح سعد
القرنشاوى

أستاذ
مساعد

الرياضيات
والفيزياء
المندسية

النظييييير فيييييى فقتيييييراح مجيييييـلس القسيييييم
بشييييييييييدن الموافقييييييييييـة علييييييييييى ميييييييييينل
سيييييييييادته اللقييييييييب العلمييييييييى لوظيفيييييييية
أسيييييتاذ بالقسيييييم بنييييياءاً عليييييى توصيييييية
اللجنة العلمية الدائمة للترقيات.

وافق
المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرسم

االسم

الوظيفة

القسم

1

د  .محمد عبد الوهاب محمد
المغازى

مدرس
مساعد

المندسة
الميكانيكية

2

د .فسالم رضا لطفى صالل

مدرس
مساعد

المندسة
الميكانيكية

الموضوع
النظيييييير فييييييى فقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم
بشييييييييييدن الموافقيييييييييية علييييييييييى تعيييييييييييين
سيييييادته فيييييى وظيفيييية ميييييدرس بالقسيييييم
لحصوله على درجة الدكتوراه.
النظيييييير فييييييى فقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم
بشييييييييييدن الموافقيييييييييية علييييييييييى تعيييييييييييين
سيييييادته فيييييى وظيفيييية ميييييدرس بالقسيييييم
لحصوله على درجة الدكتوراه.

القرار
وافق
المجلس
وافق
المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرس مساعدم
1

االسم
م  .أحمد رفعت المصرى

الوظيفة
معيد

القسم

النظيييييير فييييييى فقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم
بشييييييييييدن الموافقيييييييييية علييييييييييى تعيييييييييييين
هندسة االنتاج سيييييييييييادته فييييييييييى وظيفيييييييييية مييييييييييدرس
مسيييييييياعد بالقسييييييييم لحصييييييييوله علييييييييى
درجة الماجستير.
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الموضوع

القرار
وافق
المجلس

تابع  :التعيين فى وظيفة مدرس مساعد
2

م  .فنجى أسامة أحمد فؤاد
راشد

معيد

هندسة االنتاج

3

م  .خالد محمد خليفة محمد

معيد

المندسة
االنشائية

4

م  .أحمد محمد عبد الفتاح
طعيمة

معيد

المندسة
الميكانيكية

النظيييير فييييى فقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييدن
الموافقييييييية علييييييييى تعيييييييييين سيييييييييادتما فييييييييى
وظيفييييييييييية ميييييييييييدرس مسييييييييييياعد بالقسيييييييييييم
لحصولما على درجة الماجستير.
النظيييير فييييى فقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييدن
الموافقيييييييية علييييييييى تعيييييييييين سيييييييييادته فييييييييى
وظيفييييييييييية ميييييييييييدرس مسييييييييييياعد بالقسيييييييييييم
لحصوله على درجة الماجستير.
النظيييير فييييى فقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييدن
الموافقيييييييية علييييييييى تعيييييييييين سيييييييييادته فييييييييى
وظيفييييييييييية ميييييييييييدرس مسييييييييييياعد بالقسيييييييييييم
لحصوله على درجة الماجستير.

ثانيا ً  :اإلعارات ( :نسبة اإلعارات على مستوى الكلية )%17
القسم
الوظيفة
االسم
م
1

د .محمد صالح السيد
محمود عبد الفتاح

مدرس

الرياضيات
والفيزياء
المندسية

2

د .محمد أحمد محمود
محمدين

مدرس

الرياضيات
والفيزياء
المندسية

الموضوع
النظيييير فييييى فقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييدن
الموافقيية علييى تجديييد اعييارة سيييادته للعمييل
بمعميييييد االداء الكيييييويتى للتيييييدريب االهليييييى
بالكوييييييت لميييييدة عيييييام ثاليييييث اعتبييييياراً مييييين
 2019/5/3وحتى .2020/5/2
نسبة اكعارة على مستوى القسم%17 :
النظيييير فييييى فقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييدن
الموافقييية عليييى مييينل سييييادته اعيييارة للعميييل
بشيركة  JGraph Ltdبدولية انجلتيرا لميدة عيام
(فييييييى اطييييييار عييييييام ثييييييانى) اعتبيييييياراً ميييييين
 2019/2/1وحتى .2020/1/31
نسبة اكعارة على مستوى القسم%17 :

وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثالث اً :اإلجازات الخاصة بدون مرتب لرعاية الوالد -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

م .عمر حسن محمد عطية
الزعفرانى

معيد

المندسة
الكمربية

النظر فى فقتيراح مجليس القسيم بشيدن قبيول
الطليييب المقيييدم مييين سييييادته لمنحيييه أجيييازة
خاصة بدون مرتب لرعايية الواليد لميدة عيام
اعتبييييييييييياراً مييييييييييين  2019/1/15حتيييييييييييى
.2020/1/14

وافق
المجلس

م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

د .محمد أشرف محمود
عبد

مدرس

المندسة
الكمربية

النظيير فييى فقتييراح مجلييس القسييم بشييدن
رفييم الطلييب المقييدم ميين سيييادته لمنحييه
أجييييازة خاصيييية بييييدون مرتييييب لمرافقيييية
الزوجييية التيييى تعميييل بالوالييييات المتحيييدة
االمريكيييييية لمييييييدة عيييييام اعتبيييييياراً ميييييين
( 2018/9/1التييييياريخ التيييييالى النتمييييياء
االعارة) حتى .2019/8/31
عييدد سيينوات اكعييارة  9 :سيينوات – 8
شمور.

رفم
مجلس
الكلية منل
األجازة
لسيادته

رابع اً :اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة -:

خامس اً :التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد - :
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م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

م .محمد السيد البدوى
محمد

معيد

الرياضيات
والفيزياء
المندسية

النظيييييير فييييييى فقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم
بشييييييدن الموافقيييييية علييييييى قبييييييول عييييييذر
سيييييييادته عيييييين تجيييييياوز  4أيييييييام عيييييين
مييييييدة االجييييييازة االعتيادييييييية الممنوحيييييية
لييييييييه لمييييييييدة  9أيييييييييام اعتبيييييييياراً ميييييييين
 2018/11/8حتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى
 2018/11/16نظيييييييييييييراً لظيييييييييييييروف
الطييييييييران والطقيييييييس فيييييييى الوالييييييييات
المتحيييييييييييدة األمريكيييييييييييية  ،عليييييييييييى أن
تحتسيييييييييب مييييييييين رصييييييييييد أجازاتيييييييييه
اكعتيادية.

وافق
المجلس

سادسا ً  :اإلستشارات واإلنتدابات -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

ا.د .على محمد عبد المنعم
حسن

أستاذ
متفرل

هندسة
المواصالت

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقه على انتداب سيادته للميئة العامة
لنقل الركاب لتقديم بعم االستشارات
المندسية للميئة لمدة عام اعتباراً من
 2019/1/1حتى  ، 2019/12/31وذلت
يوم األثنين من كل أسبوع.

وافق
المجلس

تابع  :اإلستشارات واإلنتدابات -:

2

ا.د .مسعد مصلل عبد
المجيد

أستاذ
متفرل

المندسة
البحرية
وعمارة
السفن

3

ا.د .أحمد منير سليمان

أستاذ
متفرل

المندسة
المعمارية

4

ا.د .شعبان على عطية
نصير

أستاذ
متفرل

المندسة
الكيميائية

7
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بقسم
المندسة الميكانيكية  -بكلية المندسة -
جامعة فاروس خالل العام الجامعى
 ، 2019/2018وذلت يوم األثنين لمدة
 3ساعات أسبوعياً.
النظيييييير فيييييييى اقتييييييراح مجليييييييس القسيييييييم
بشييييييدن الموافقيييييية علييييييى نييييييدب سيييييييادته
للتييييييدريس بقسييييييم المندسيييييية المعمارييييييية
 كليييييييية المندسييييييية  -جامعييييييية فييييييياروسخيييييييييييييييييييالل العيييييييييييييييييييام الجيييييييييييييييييييامعى
 ، 2019/2018وذليييييييييييييييييييت ييييييييييييييييييييوم
األربعاء لمدة  6ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس
باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى خالل الفصل الدراسى
االول  ، 2019/2018وذلت يوم األثنين
لمدة  6ساعات أسبوعياً.
والموافقة على ندب سيادته للتدريس
بالجامعة المصرية اليابانية خالل الفصل
الدراسى االول  ، 2019/2018وذلت يوم
الثالثاء بواقع  6ساعات لمدة ( )6أيام
خالل الفصل الدراسى األول.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

5

6

أستاذ
ا.د .مدحت عبد المعطى متفرل وقائم
بدعمال
مصطفى
رئيس القسم

ا.د .حسام الدين محمد مراد
مغازى

أستاذ
ورئيس
القسم

المندسة
الصحية

هندسة الرى
والميدروليكا

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته بجامعة فاروس
خالل للعام الجامعى ، 2019/2018
وذلت يوم الخميس لمدة  8ساعات
أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس للعام الجامعى
 ، 2019/2018وذلت يوم السبت لمدة 6
ساعات أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلستشارات واإلنتدابات -:
أستاذ
ورئيس
القسم

هندسة
المواصالت

المندسة
المعمارية

7

ا.د .محمد السيد النجار

8

ا.د .فبراهيم السيد معروف

أستاذ

9

ا.د .نمى عثمان قرنى
غريب

أستاذ

المندسة
الكمربية

ا.د .أشرف رجب على
10
محمد

أستاذ

المندسة
االنشائية

 11ا.د .على عبد الحكم على

أستاذ

المندسة
االنشائية

 12د .فاروق أحمد البرقى

أستاذ
مساعد
متفرل

الرياضيات
والفيزياء
المندسية
8
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس للعام االكاديمى
 ، 2019/2018وذلت يوم األربعاء لمدة
 4ساعات أسبوعياً.
النظيييييير فيييييييى اقتييييييراح مجليييييييس القسيييييييم
بشييييييدن الموافقيييييية علييييييى نييييييدب سيييييييادته
للتييييييدريس بقسييييييم المندسيييييية المعمارييييييية
 كليييييييية المندسييييييية  -جامعييييييية فييييييياروسخيييييييييييييييييييالل العيييييييييييييييييييام الجيييييييييييييييييييامعى
 ، 2019/2018وذليييييييييييييييييييت ييييييييييييييييييييوم
األربعاء لمدة  6ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادتما للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس خالل الفصل
الدراسى االول  ، 2019/2018وذلت يوم
األحد لمدة  3ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس خالل الفصل
االكاديمى
للعام
االول
الدراسى
 ، 2019/2018وذلت يوم الخميس لمدة
 2ساعة أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس خالل الفصل
االكاديمى
للعام
االول
الدراسى
 ، 2019/2018وذلت يوم الخميس لمدة
 7ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن الموافقة
على ندب سيادته للتدريس بقسم هندسة
العلوم االساسية بكلية المندسة – جامعة
فاروس خالل الفصل الدراسى االول
 ، 2019/2018وذلت يوم األحد لمدة 8
ساعات أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلستشارات واإلنتدابات -:
 13د .دينا ممدوح نصار

أستاذ
مساعد

المندسة
المعمارية

 14د .أحمد مختار طرابية

أستاذ
مساعد

المندسة
االنشائية

د .مصطفى شوقى محمد
15
رمضان

أستاذ
مساعد

المندسة
االنشائية

د .حازم محمد فاروق
16
البكرى

أستاذ
مساعد

المندسة
االنشائية

د .مجدى محمد فبرهيم أبو
17
العال

أستاذ
مساعد

هندسة الرى
والميدروليكا

 18د .عادل محمد فميم

مدرس
متفرل

هندسة
المواصالت

9
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادتما للتدريس بقسم
المندسة المعمارية  -كلية المندسة -
جامعة فاروس خالل العام الجامعى
 ، 2019/2018وذلت يوم األثنين لمدة
 6ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس خالل الفصل
االكاديمى
للعام
االول
الدراسى
 ، 2019/2018وذلت يوم األثنين لمدة
 6ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس خالل الفصل
االكاديمى
للعام
االول
الدراسى
 ، 2019/2018وذلت يوم األحد لمدة 4
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس خالل الفصل
االكاديمى
للعام
االول
الدراسى
 ، 2019/2018وذلت يوم األثنين لمدة 6
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس للعام الجامعى
 ، 2019/2018وذلت يوم الثالثاء لمدة
 7ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس للعام االكاديمى
 ، 2019/2018وذلت يوم الثالثاء لمدة
 2ساعة أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلستشارات واإلنتدابات -:

 19د .فعتدال فبراهيم رحمى

مدر س
متفرل

الرياضيات
والفيزياء
المندسية

 20د .أحمد هشام محمد توفيق

مدر س
متفرل

الرياضيات
والفيزياء
المندسية

 21د .فنجى أحمد الشريف

مدرس

المندسة
المعمارية

 22د .رنا ممدوح البقلى

مدرس

المندسة
المعمارية

 23د .عبد الحميد محمد اللقانى

مدرس

الرياضيات
والفيزياء
المندسية

10
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادتما للتدريس بكلية
المندسة والتكنولوجيا  -االكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى خالل
الفصل الدراسى االول ، 2019/2018
وذلت يوم الخميس لمدة  6ساعات
أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة والتكنولوجيا  -االكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى خالل
الفصل الدراسى االول ، 2019/2018
وذلت يومى األحد والخميس لمدة  8ساعات
أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادتما للتدريس بقسم
المندسة المعمارية  -كلية المندسة -
جامعة فاروس خالل العام الجامعى
 ، 2019/2018وذلت يوم األربعاء لمدة
 6ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادتما للتدريس بقسم
المندسة المعمارية  -كلية المندسة -
جامعة فاروس خالل العام الجامعى
 ، 2019/2018وذلت يوم األربعاء لمدة
 6ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بقسم
هندسة العلوم االساسية بكلية المندسة –
جامعة فاروس خالل الفصل الدراسى االول
 ، 2019/2018وذلت يوم األربعاء لمدة 5
ساعات أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلستشارات واإلنتدابات -:
 24د .يونس محمد يونس

مدرس

الرياضيات
والفيزياء
المندسية

 25د .ياسر محمد حيور الفحام

مدرس

المندسة
االنشائية

 26د .سامية أحمد عبد الرحمن

مدرس

المندسة
الصحية

د .منير محمود مغازى عبد
27
العال

مدرس

هندسة
المواصالت

مدرس

هندسة
المواصالت

مدرس

هندسة الرى
والميدروليكا

د .ميسرة
28
الطحان

خيرى

سيد

د .عمرو السيد عبد الفتاح
29
فليفل
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بقسم
هندسة العلوم االساسية بكلية المندسة –
جامعة فاروس خالل الفصل الدراسى االول
 ، 2019/2018وذلت يوم األربعاء لمدة 8
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس خالل الفصل
االكاديمى
للعام
االول
الدراسى
 ، 2019/2018وذلت يوم األثنين لمدة
 2ساعة أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادتما بجامعة
الجامعى
للعام
خالل
فاروس
 ، 2019/2018وذلت يوم األحد لمدة 6
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس للعام االكاديمى
 ، 2019/2018وذلت يوم األحد لمدة 4
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس للعام االكاديمى
 ، 2019/2018وذلت يوم األثنين لمدة
 8ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس للعام الجامعى
 ، 2019/2018وذلت يوم الخميس لمدة
6ساعات أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلستشارات واإلنتدابات -:

 30د .محمود طه محرم

مدرس

المندسة
الكيميائية

 31د .سامى محمد على عياد

مدرس

هندسة
المواصالت

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس
باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى خالل الفصل الدراسى
االول  ، 2019/2018وذلت يومى األحد
والثالثاء لمدة  8ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشدن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
المندسة – جامعة فاروس للعام االكاديمى
 ، 2019/2018وذلت يوم األثنين لمدة
 6ساعات أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

خامسا ً  :ما يستجد من أعمال -:
 - 1النظر فى فقتراح مجلس قسم المندسة النووية واكشعاعية بشدن الموافقة على التقرير المقدم من لجنة فحص
رسالة الدكتوراه المقدمة من الممندسة  /يمنى حسام الدين عبد المعطى  -المدرس المساعد بالقسم  ،حيث ان
الرسالة ليست فى تخصص المندسة النووية.
القرار  :بعد عرم التقرير المقدم من اللجنة المشكلة من مجلس قسم المندسة النووية واكشعاعية  ،وبعد مراجعة
اكجراءات والخاصة بإتباع الممندسة للتعليمات المتعلقة بعملية المد والمتابعة السنوية من قسم المندسة النووية
واكشعاعية  ،ومن القسم العلمى الذى تمت الدراسة به لنيل درجة الدكتوراه  ،وبمراجعة اكجراءات الواردة بقانون
تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية بمذا الشدن .أوصى مجلس الكلية بعدم الموافقة على رأى القسم وقبول درجة
الدكتوراه واستكمال اكجراءات نحو التعيين لدرجة مدرس بقسم المندسة النووية واكشعاعية.
 - 2النظر فى رفم مجلس قسم المندسة الكيميائية محو العقوبات للسيد الممندس  /محمد عباس محمد النجار -
المدر س المساعد بالقسم.
القرار  :قرر مجلس الكلية فرجاع الموضوع لقسم المندسة الكيميائية لموافاة مجلس الكلية بمذكرة باألسباب التى أدت
لرفم القسم محو العقوبات عن الممندس المذكور.
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الشئون التعليمية
م
1

الموضوع
ً
فحاطيييية مجلييييس الكلييييية علمييييا بتنفيييييذ حكييييم
المحكميية فييى القضيـــييـة رقييم  67/13850ق
المقامـييـة ميين الممندسـييـة  /نوروانييده محمييد
محمييود سييرور  ،وطبقييا ً لحكييم المحكميية فييإن
الطالبيييية  /نوروانييييده محمييييد محمييييود أحمييييد
فبراهيم  ،قد حصلت على درجة البكيالوريوس
فييييييى المندسيييييية تخصييييييص هندسيييييية الغيييييياز
والبتروكيما وييييييييات فيييييييى العيييييييام الجيييييييامعى
 2013/2012بمعييييييييدل تراكمييييييييى ، 3.93
والطالييب  /معتييز علييى مصييطفى العكييازى قييد
حصل عليى درجية البكيالوريوس فيى المندسية
تخصييص هندسيية الغيياز والبتروكيماويييات فييى
العام الجيامعى  2013/2012بمعيدل تراكميى
 3.84وذلييييت بعيييييد تعيييييديل درجاتيييييه بحيييييذف
تقييديرات المقييررات التييى سييبق النجيياح فيمييا
بغرم تحسين المعدل التراكمى.

2

النظر فى مقترح جدول فمتحانات نماية لفصل أوصت اللجنة بالموافقة على مقترح
الدراسى األول يناير  ، 2019على أن تبدأ جدول اكمتحانات.
اكمتحانات يوم السبت  2018/12/29وتنمى
الثالثاء .2019/1/22
النظر فى فدارج فرق الرسوم الدراسية للمستوى أوصت اللجنة بالموافقة.
الصفرى (السنة اكعدادية) وقدرها  10جنيه فى
حساب الخدمة التعليمية لتصبل ( )66جنيه بدالً
من ( )56جنيه فى جدول توزيع حساب
المصروفات الدراسية.

4

فحاطة مجلس الكلية علما ً بقرار مجلس الجامعة
رقم ( )167لسنة  – 2016المعدل الصادر
بجلسة  2018/9/25للتدكيد على توزيع األعباء
التدريسية لمرحلة البكالوريوس والدراسات
العليا.

3

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

االسم

توصية لجنة شئون طالب

أحيط مجلس الكلية
علما ً بتنفيذ حكم
المحكمة

وافق مجلس الكلية
على مقترح جدول
اكمتحانات
وافق مجلس الكلية
على فدراج فرق
الرسوم الدراسية فى
حساب الخدمة
التعليمية
أحيط مجلس الكلية
علما ً بقرار مجلس
الجامعة

العالقات الثقافية
الوظيفة/القسم

1

أ.د .هشام على زين الدين

أستاذ بقسم
المندسة
االنشائية

2

ا.د .نيييييرمين عبييييد العزيييييز

أستاذ بقسم

البيان
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن
حضور المؤتمر الدولى الثالث عشر لتكنولوجيا
المنشدت الحسابية الذى عقد خالل الفترة من
 2018/9/4حتى  2018/9/6في برشلونة باسبانيا
وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
13
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القرار

القرار
وافق
المجلس
وافق

محمد حراز

هندسة االنتاج

الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادتما عن
حضور مؤتمر المندسة الصناعية واالدارة المندسية
الثالث لشمال امريكا الذى عقد خالل الفترة من
 2018/9/27حتى  2018/9/29في واشنطن
بالواليات المتحدة االمريكية وقد تم القاء محاضرة عن
المؤتمر بالقسم.

المجلس

ثاني اً :المهمات العلمية -:
أ – اكيفاد فى مممة علمية -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

أ.د.مجيييدب عبيييد المييينعم
المسيرب

أستاذ متفرل بقسم
هندسة الغزل
والنسيج

النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافق ية علييى سييفر سيييادته فييي
مممية علميية بمؤسسية  ODEMللتعلييم المسيتمر
بالواليات المتحدة االمريكية لميدة عيام قابيل للتجدييد
اعتباراً من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.

وافق
المجلس
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ثالث اً :اإلجازات الدراسية - :
أ – اكيفاد فى أجازة دراسية -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

م .محمييييد مبييييروت عبييييد
الفتاح عمار

معيد بقسم المندسة
الميكانيكية

النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافق ية علييى فيفيياد سيييادته فييي
أجيازة دراسيية للحصيول عليي درجية اليدكتوراه ميين
اسييييتراليا وذلييييت لألسييييتفادة ميييين المنحيييية المقدميييية
لسيييادته ميين جامعييية  Monashلميييدة عييام قابيييل
للتجديييد اعتبيياراً ميين تيياريخ السييفر بمرتييب يصييرف
بالداخل.
(تيييييياريخ تعيييييييين سيييييييادته فييييييي وظيفيييييية معيييييييد
.)2015/5/24

وافق
المجلس

ب – مد أجازة دراسية -:
م

1

2

االسم

البيان

الوظيفة/القسم

النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييييات الثقافييييية بالموافقيييية علييييى مييييد االجييييازة
مدرس مساعد بقسم الدراسييية لسيييادته لمييدة عييام سييادس اعتبيياراً ميين
هندسة المواصالت  2018/7/15حتى  2019/7/14بيدون مرتيب او
م .محميييييد عبيييييد النبيييييي
تاريخ المناقشة ايمما اقرب تاريخاً.
وعضو االجازة
السيد
الدراسية بالجامعة (سيييافر سييييادته فيييى  2013/7/15للحصيييول عليييي
التقنية ببرلين بدلمانيا درجية اليدكتوراه مين الميياني– أخير ميد حصيل عليييه
عييييام خييييامس اعتبيييياراً ميييين  2017/7/15حتييييى
 2018/7/14بمرتب).
النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
مدرس مساعد بقسم للعالقييييات الثقافييييية بالموافقيييية علييييى مييييد االجييييازة
هندسة الحاسب
الدراسييية لسيييادته لمييدة عييام سييادس اعتبيياراً ميين
والنظم وعضو
 2018/8/16حتى  2019/8/15بيدون مرتيب او
م .محميييود فيييؤاد أييييوب
تاريخ المناقشة ايمما اقرب تاريخا ً.
االجازة الدراسية
حسن
(سيييافر سييييادته فيييى  2013/8/16للحصيييول عليييي
بجامعة ميرالند
درجيية الييدكتوراه ميين امريييت– أخيير مييد حصييل عليييه
بالواليات المتحدة
عييييام خييييامس اعتبيييياراً ميييين  2017/8/16حتييييى
االمريكية
 2018/8/15بمرتب).
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القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :مد أجازة دراسية -:

3

م .ريييم يسييرى مصييطفى
على

مدرس مساعد بقسم
هندسة الحاسب
والنظم وعضو
االجازة الدراسية
بجامعة منيسوتا
بالواليات المتحدة
االمريكية

4

م .فيميييان رمضيييان عبيييد
السالم

مدرس مساعد بقسم
هندسة الحاسب
والنظم وعضو
االجازة الدراسية
بجامعة مينسوتا
بالواليات المتحدة
االمريكية

النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييييات الثقافييييية بالموافقيييية علييييى مييييد االجييييازة
الدراسيييية لسييييادتما لميييدة عيييام سيييابع اعتبييياراً مييين
 2018/8/1حتيييى  2019/7/31بيييدون مرتيييب او
تاريخ المناقشة ايمما اقرب تاريخا ً.
(سييافرت سيييادتما فييى  2012/8/1للحصييول علييي
درجة الدكتوراه من امريكا – أخر مد حصلت عليه
عيييييام سيييييادس اعتبييييياراً مييييين  2017/8/1حتيييييى
 2018/7/31بدون مرتب).
النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييييات الثقافييييية بالموافقيييية علييييى مييييد االجييييازة
الدراسيييية لسييييادتما لميييدة عيييام سيييابع اعتبييياراً مييين
 2018/8/1حتيييى  2019/7/31بيييدون مرتيييب او
تاريخ المناقشة ايمما اقرب تاريخا ً.
(سييافرت سيييادتما فييى  2012/8/1للحصييول علييي
درجة الدكتوراه من امريكا – أخر مد حصيلت علييه
عيييييام سيييييادس اعتبييييياراً مييييين  2017/8/1حتيييييى
 2018/7/31بدون مرتب).

وافق
المجلس

وافق
المجلس

جـ – منل عام للتدريب -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

م .محميييد عبيييد اليييرحمن
جعفر

مدرس مساعد بقسم
المندسة الكمربية
وعضو االجازة
الدراسية بجامعة
كالجارب بكندا

النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافقية علييى ميينل سيييادته عييام
للتييدريب اعتبيياراً ميين ( 2018/5/30اليييوم التييالى
للمناقشيية ) حتييى  2019/5/29بييدون مرتييب حيييث
نييياقل الدرجييية فيييى  2018/5/29علميييا ً بيييدن مقييير
التدريب بجامعة تورنتو بكندا.
(سيييافر سييييادته فيييى  2013/8/31للحصيييول عليييي
درجة الدكتوراه – أخر مد حصل علييه عيام خيامس
اعتبيييييياراً ميييييين  2017/9/1حتييييييى 2018/8/31
بمرتب).

وافق
المجلس
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تابع  :منل عام للتدريب -:

2

3

4

النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
مدرس مساعد بقسم للعالقييات الثقافييية بالموافقية علييى ميينل سيييادته عييام
للتييدريب اعتبيياراً ميين ( 2018/2/10اليييوم التييالي
المندسة الميكانيكية
م .بيتيييير جييييورج اسييييعد
للمناقشييية) حتيييى  2019/2/9بيييدون مرتيييب حييييث
وعضو االجازة
ناقل الدرجة في .2018/2/9
يوسف
بجامعة
سية
الدرا
(سافر سيادته فى  - 2013/10/10أخر مد حصيل
برمنجمام بدنجلترا عليييه العييام الخييامس اعتبيياراً ميين 2017/10/10
حتى  2018/10/9بدون مرتب).
النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
مدرس مساعد بقسم للعالقات الثقافية بالموافقية عليى مينل سييادتما عيام
ثيياني وأخييير للتييدريب اعتبيياراً ميين 2018/11/29
المندسة الميكانيكية
م .هبييية محميييد عبيييد
حتى  2019/11/28بدون مرتب.
وعضو االجازة
(سييييافرت سيييييادتما فييييى  – 2014/4/25ناقشييييت
الفتاح طعيمه
مات
بجامعة
الدراسية
الدرجة فى  - 2017/11/28أخر مد حصلت علييه
ماستر بكندا
عيييام أول للتيييدريب اعتبييياراً مييين 2017/11/29
حتى  2018/11/28بدون مرتب).
النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقات الثقافية بالموافقية عليى مينل سييادته فتيرة
معيد بقسم هندسة
المواصالت وعضو للتيييييييدريب اعتبيييييييياراً مييييييين  2018/11/4حتييييييييى
( 2019/8/11تييييياريخ اسيييييتكمال سيييييت سييييينوات
االجازة الدراسية
بالخارج) بدون مرتب.
م .مايكل داوود سليمان
نورث
بجامعة
(سيافر سييادته فيى  – 2013/8/12نياقل الدرجية
كارولينا بالواليات
فييى  - 2017/11/3أخيير مييد حصييل عليييه عييام أول
المتحدة االمريكية
للتيييييييدريب اعتبيييييييياراً مييييييين  2017/11/4حتييييييييى
 2018/11/3بدون مرتب).
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

الدراسات العليا

أوالً :قسم الهندسة اإلنشائية -:

الدرجة

الموضوع

تاريخ القيد

القرار

اسم الطالب :السيد محمد أحمد عشرة

ماجستير
موضوع :المحاكاة العددية ألحمال الرياح على المبانى.
 Numerical simulation of wind forces on buildings.العلوم
تحت فشراف :أ.د .محمد محمود الحويطى  ،د .محمد حسن شلبى عبد المندسية

منل
الدرجات

تشكيل
لجنة
الحكم

النبى.
اسم الطالب :أحمد مصطفى مصطفى أحمد الشابورى
موضوع :مقاومة المونه الجيوبوليمرية لكبريتات الماغنسيوم.
Magnesium sulfate resistance of geopolymer mortar.
تحت فشراف أ.د .حافظ السيد حماده اليمنى  ،أ.د .عبد المعطى محمد
عبد المعطى.
اسم الطالب :فريحة عبد الدائم صالل محمد
موضوع :سلوت الحوائط اللوحية تحت تدثير األحمال الغير مستمرة.
The behavior of the sheet pile walls under the
influence of non-continuously loads.
تحت فشراف :أ.د.عمرو زكريا الوكيل  ،أ.د .حسن محمد على أبو
سعدة.
اسم الطالب :فيناس صالح الدين الفضلى محبوب مرجان
موضوع التكامل بين أسلوبى التحليل المرمى والتحليل الشبكى كختيار
مقاولى الباطن في المشروعات اكنشائية.
Integrated AHP/ANP for selecting subcontractors in
construction projects.
تحت فشراف :أ.د .هشام عبد الخالق عبد الخالق  ،أ.د .ريمون فايق
عزيز فسكندر.
* الممنييدس المييذكور لييه بحييث منشييور فييي  :مجليية هندسيية اكسييكندرية
بتاريخ .2018/11/11
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
 -1أ.د .هشام عبد الخالق عبد الخالق أستاذ بالكلية
ورئيسا ً
أستاذ بكلية المندسة جامعة الزقازيق
 -2أ.د .حسام الدين حسنى محمد
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .شريف محمد حافظ
عضواً
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خريف
2014

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
المندسية

خريف
2014

وافق
المجلس

ماجستير
المندسة

خريف
2014

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
المندسية
نسبة
اكقتباس
%22

خريف
2013

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة اإلنشائية -:

تشكيل
لجنة
اكمتحان
الشامل

اسم الطالب :رويدا سعد محمد فراج
موضوع :سلوت أنظمة األسقف المركبة من القطاعات المعدنية المشكلة
على البارد والخرسانة.
Behaviour of composite cold formed steel concrete
flooring systems.
تحت فشراف :أ.د.محمد فبراهيم النجار  ،أ.د .أحمد شامل فممى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرل بالكلية مشرفا ً
 -1أ.د .محمد فبراهيم النجار
ورئيسا ً
أستاذ متفرل بالكلية
 -2أ.د .عبد العزيز محمود فبراهيم
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .محمد محمود الحويطى
عضواً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .على عبد الحكم على عبده
عضواً
أستاذ مساعد بالكلية
 -5أ.د .أحمد مختار طرابية
عضواً

فلغاء
التسجيل
اسم الطالب :عبد
بناء على
طلبه
فلغاء
التسجيل
لحصوله
على
الدرجة
من الخارج

أحمد محمد شرف الدين

اسم الطالب :أحمد جابر رشوان بديوى

خريف
2017

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
المندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
المندسية

خريف
2012

وافق
المجلس

ثانيا ً :قسم الهندسة الكهربية :
الموضوع
منل
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :وسام محمد عبد الفتاح سالمة
موضوع :تدمين بيانات متعددة الوسائط.
Securing multimedia data.
تحت فشراف :أ.د .حسن محمد عبد العال الكمشوشى  ،أ.د .ياسمين أبو
السعود صاح متولى.
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دكتوراه

تاريخ القيد
خريف
2014

القرار
وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :محمود أحمد شوقى أحمد

ماجستير
موضوع :آليات التحقيق من الموية في خدمات شبكة الحاسبات.
 Authentication mechanisms in computer network protocols.العلوم
تحت فشراف :أ.د .حسن محمد عبد العال الكمشوشى  ،د .عادل محمود المندسية

خريف
2016

وافق
المجلس

الفحار  ،د .على الشربينى تقى الدين.
اسم الطالب :أميرة محمد عطية عطية

موضوع :تحليل وتمثيل مقارن لتقنيات فعادة تشكيل منحنيات الحمل في األحمال

منل
الدرجات

ماجستير
السكنية.
A
comparative
analysis
and
simulation
of
residential
load
العلوم
 curves reshaping techniques.المندسية

خريف
2014

وافق
المجلس

تحت فشراف :أ.د .نبيل حسن محمود عباسى ،د .كريم حسن محمد
يوسف.
اسم الطالب :تيم تونقون أمانويل
موضوع :فستخدام مرشحات المكثف االبدال المتوازى للطاقة الفعالة لتخفيف

ماجستير
التيار التوافقى.
Switched
capacitor
active
power
filter
for
harmonic
العلوم
 current mitigation.المندسية

ربيع
2014

وافق
المجلس

تحت فشراف :أ.د .أحمد رمضان عبد العزيز شعبان  ،أ.د .هشام بماء
الدين محمد الرفاعى  ,أ.د .محمد صدقى محمود الحبروت.
اسم الطالب :محمد عبد الرازق على عبد الحميد
موضوع :منظومات القوى الكمربية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبل) :تصميم نموذج فعادة فغالق ذاتى أحادى
القطب متدقلم لحماية خطوط النقل) علما ً بدن هذا التحديد ال يمس جوهر
البحث.
Design of an adaptive single-pole autoreclosure scheme
for transmission lines protection.

تحت فشراف :أ.د .فمتثال نجم عبد  ،أ.د .هشام بماء الدين الرفاعى.
* الممندس المذكور له بحث منشور في :

تشكيل
لجنة
الحكم

19th International Middle East Power Systems Conference,
MEPCON'19. Menoufia University, Egypt, 19-21, December
2017.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .نبيل حسن محمود عباسى أستاذ متفرل بالكلية
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ متفرل بالكلية
 -2أ.د .فمتثال نجم عبد
وعضواً
مشرفا ً
 -3أ.د .هشام بماء الدين الرفاعى أستاذ بالكلية
وعضواً
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم
 -4أ.د .أحمد أنس الوجود هالل

ماجستير
العلوم
المندسية
نسبة
اكقتباس
%16

خريف
2014

وافق
المجلس

والتكنولوجيا

عضواً

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
تشكيل
لجنة
الحكم

اسم الطالب :هيثم رمضان محمد البرديس
ماجستير
موضوع :القوى الكمربية.
العلوم
مع تحديد عنوان البحث ليصبل( :نمج جديد للتنبؤ بالعمر اكفتراضى وفدارة
األصول بإستخدام تقنية نموذج المنطق الضبابى في المحوالت عالية الجمد) المندسية
20
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خريف
2013

وافق
المجلس

علما ً بدن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
New approach to life time prediction and asset
management using fuzzy logic model technique in high
voltage transformers.

حسام الدين شاهين  ،د .مصطفى

تحت فشراف :أ.د .أحمد عبد
عبده رفاعى.
* الممندس المذكور له بحث منشور في :

نسبة
اكقتباس
 11من
%25

19th International Middle East Power Systems
Conference, MEPCON'19. Menoufia University, Egypt,
19-21, December 2017.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .أحمد عبد حسام الدين شاهين أستاذ متفرل بالكلية مشرفا ً
ورئيسا ً
أستاذ متفرل بالكلية
 -2أ.د .فمتثال نجم عبد
عضوا ً
عميد كلية المندسة جامعة أسوان
 -3أ.د .لؤى سعد الدين نصرت
عضواً
اسم الطالب :رحاب حسن محمود عبد الوهاب
موضوع :الشبكات الذكية.

مع تحديد عنوان البحث ليصبل( :موازنة تحميل الشبكات الذكية أتوماتيكيا َ
بإستخدام تقنيات التحسين األمثل الحديثة) علما ً بدن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.
Automatic load balancing for smart grids using modern
optimization techniques.

ماجستير
تحت فشراف :أ.د .سمير دغيدى عرفان  ،أ.د .تامر حلمى عبد الحميد ،
العلوم
د .محمد محمد صدقى الحبروت.
المندسية
* الممندس المذكور له بحث منشور في :
نسبة
4th Intelligent Systems Conference, "Intellisys 2018" 6-7
 September 2018, London, UK.اكقتباس
%14
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .أحمد محمد أسعد محمود
شمس رئيسا ً
 -2أ.د .تامر حلمى عبد الحميد

خريف
2013

وافق
المجلس

أستاذ متفرل بكلية المندسة جامعة عين

أستاذ ورئيس القسم بالكلية مشرفا ً
وعضوا ً
 -3أ.د .عمرو محمد عثمان الزواوى أستاذ مساعد متفرل بالكلية
عضواً

تابع :قسم الهندسة الكهربية :

تشكيل
لجنة
الحكم

اسم الطالب :جورج مجدى داود بطرس
موضوع :تشفير البيانات الالسلكية.
 Wireless data encryption (Audio-Video).ماجستير
تحت فشراف :أ.د .مظمر بسيونى طايل  ،د .عايده على الشافعى  ،د .العلوم
المندسية
حامد شوقى حامد.
:
في
منشور
بحث
له
المذكور
* الممندس
نسبة
th
IEEE
International
Conference
on
 18اكقتباس
%21 Communication Technology. Chongqing, China,
8-11 October 2018.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
21
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خريف
2014

وافق
المجلس

أستاذ متفرل بالكلية

مشرفا ً

 -1أ.د .مظمر بسيونى طايل
ورئيسا ً
 -2أ.د .السيد مصطفى سعد أستاذ متفرل بكلية المندسة جامعة حلوان
عضوا ً
أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة
 -3أ.د .حازم مختار البكرى
المنصورة

عضواً
* مع اعفاءه من المواد التي مر عليما اكثر من خمس سنوات.
اسم الطالب :محمد عبد الحافظ عبد العليم بكر
موضوع :أداء أساليب تكوين قنوات اكرسال ألنظمة االتصاالت الرقمية
الحديثة.
The performance of coding transmitter channels to
modern digital communication system.
تحت فشراف :أ.د .محمد عمرو مختار ،د .محمد محمد مصيلحى  ،د.
ماجستير
على الشربينى تقى الدين.
العلوم
* الممندس المذكور له بحث منشور في :
 28th International Conference on Computer Theoryالمندسية
and Applications. ICCTA 2018, 30October – 1
نسبة
 November 2018, Arab Academy for science andاكقتباس
21.55 technology Alexandria, Egypt.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
%
أستاذ بكلية المندسة جامعة المنصورة
 -1أ.د .أحمد فبراهيم صالل
رئيسا ً
 -2أ.د .مسعود بشير الغنيمى أستاذ بالكلية
عضوا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -3أ.د .محمد عمرو مختار
مشرفا ً وعضواً

22
الجلسة الخامسة بتاريخ 2018 /12/11

خريف
2015

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :

تشكيل
لجنة
الحكم

تشكيل
لجنة
اكمتحان
الشامل

اسم الطالب :مصطفى محمد لطفى فبراهيم
موضوع :تطبيقات فلكترونيات القوى.
مع تحديد عنوان البحث ليصبل( :تصميم ودراسة أداء نظام الرى
بالطاقة الشمسية مع وجود مشروع تطبيقى) علما ً بدن هذا التحديد ال
يمس جوهر البحث.
Design and performance evaluation of a solar water
pumping system: A case study.
تحت فشراف :أ.د .عمرو محمد عثمان الزواوى ،أ.د .راجى على رفعت
حمدى ،أ.د .مصطفى سعد حمد.
ماجستير
* الممندس المذكور له بحث منشور في :
 18th International Middle-East Power Systemsالعلوم
 Conference (MEPCON) 27-29 December 2016,المندسية
Helwan University, Cairo, Egypt.
نسبة
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
اكقتباس
 -1أ.د .عمرو محمد عثمان الزواوى أستاذ مساعد متفرل بالكلية مشرفا ً %21
ورئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -2أ.د .راجى على رفعت
وعضوا ً
أستاذ مساعد بكلية المندسة
 -3أ.د .محمد كمال متولى النمر
جامعة طنطا
عضو ًا
أستاذ مساعد بالكلية
 -4أ.د .أيمن سامى فبراهيم
عضواً
اسم الطالب :سارة فبراهيم عبد المنعم
موضوع :تصميم وتحليل هوائى البيكسل الميكروشريطى ألنظمة
االتصاالت الالسلكية متناهية الصغر.
Design and analysis of pixel microstrip antenna for
miniaturized wireless communication systems.
تحت فشراف أ.د .حسن محمد عبد العال الكمشوشى  ،د .ياسر محمود
مدنى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .حسن محمد عبد العال الكمشوشى أستاذ متفرل بالكلية مشرفا ً
ورئيسا ً
أستاذ متفرل بالكلية
 -2أ.د .أنسى أحمد عبد العليم
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .نمى عثمان قرنى
عضواً
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خريف
2013

خريف
2014

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
تعديل
لجنة
فشراف

اسم الطالب :عبد الرحمن محمد فرغلى محمد
موضوع :هندسة القوى الكمربية.
تحت فشراف :أ.د .أحمد عبد حسام الدين شاهين  ،أ.د .أحمد قدرى ماجستير
عبد السالم  ،د .مصطفى محمد عبده رفاعى.
العلوم
وذلت بإضافة فسم أ.د .أحمد محمد عباس السروجى األستاذ المساعد المندسية
بالقسم فلى لجنة اكشراف بدالً من د .مصطفى عبده رفاعى كعتذار
سيادته.

خريف
2015

وافق
المجلس

دكتوراه

ربيع
2012

وافق
المجلس

اسم الطالب :فبراهيم أحمد أحمد ميز

فلغاء
التسجيل
اسم الطالب :محمد أحمد محمد على الشافعى
بناء على
تقارير
المشرفين

ماجستير
العلوم
المندسية
ماجستير
العلوم
المندسية

اسم الطالب :محمد سعيد عبد الفتاح فبراهيم

خريف
2011

وافق
المجلس

خريف
2012

وافق
المجلس

ثالثا ً :قسم الهندسة المعمارية -:

منل
الدرجات

اسم الطالب :نورهان محمد على حسن المريدى
موضوع :فطار مقترح لتصميم المباني عالية الكفاءة ذات الموارد
البيئية المحدودة – دراسة حالة بالفرافرة..
A proposed framework to design high efficiency
دكتوراه
buildings in limited resources environment - Al
Farafra case study.
تحت فشراف :أ.د .محمد عبد العال فبراهيم  ،أ.د .هانى محمد عبد
الجواد عياد  ،د .زياد محمد طارق الصياد.
اسم الطالب :أمنية عبد الرحمن على
موضوع :أس س الحفاظ على المباني التراثية الصناعية بالمناطق ذات
القيمة المتميزة – بالميناء الغربى بمدينة اكسكندرية..
ماجستير
The basis of the preservation of the industrial
 heritage buildings in areas with distinctive value – inالمندسة
the western port of Alexandria.
تحت فشراف :أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى.

ربيع
2015

خريف
2013

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:

منل
الدرجات

تشكيل
لجنة
الحكم

اسم الطالب :كارول أشرف كمال الراهب
موضوع :الربط بين مبادئ التصميم التكاملى واكدارة المعمارية :
مدخل نحو جودة أعلى للمنتج المعمارى..
Linking the integrative design principles and
architectural management: An approach towards
higher quality of the architectural product.
تحت فشراف :أ.د .حسن كمال عبد السالم  ،د .فنجى أحمد حسن.
اسم الطالب :هدير سمير محمد شاهين
موضوع :المباني عالية األداء  :التصميم والتقنية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبل( :مبانى عالية األداء  :اكستراتيجيات
والتقنيات) علما ً بدن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
High performance buildings: Strategies and
24
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ماجستير
العلوم
المندسية

خريف
2014

ماجستير
العلوم
المندسية
نسبة

ربيع
2013

وافق
المجلس

وافق
المجلس

 techniques.اكقتباس
تحت فشراف :أ.د .محمد أنور فكرى  ،د .أميرة عادل أبو النصر.
 24من
يكندرية
* الممنييدس المييذكور لييه بحييث منشييور فييي  :مجليية هندسيية اكسي
%25

بتاريخ .2018/11/22
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .محمد أنور فكرى
ورئيسا ً
 -2أ.د .منى حسن حسيب المصرى

 -3أ.د .فبراهيم السيد معروف

أستاذ بالكلية

مشرفا ً

أستاذ بكلية الفنون الفنون
الجميلة
جامعة اك سكندرية
عضواً
أستاذ بالكلية
عضواً

رابعا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
الموضوع

منل
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :حازم محمد عالء الدين محمد شوقى
موضوع :النمذجة وتحسين األداء لمضخة الطرد المركزى ذات
السرعة النوعية المنخفضه عن طريق تعديل شكل حافة الريشة.
ماجستير
Modeling and performance enhancement of low
العلوم
specific speed centrifugal pump by modifying the
 blade trailing edge profile.المندسية
تحت فشراف :أ.د .حسن على حسن وردة ،أ.د .فيماب جابر آدم  ،أ.د.
أحمد بماء الدين محمد رشاد سالم.

تاريخ القيد

خريف
2013

القرار

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :مى أحمد حسين عبد الحميد عشرة
موضوع :دراسة الميكانيكا الحيوية لحركات الباركور.
Biomechanics study of parkour motions.
حسن عوم  ،أ.د .فبراهيم محمود
تحت فشراف :أ.د .طاهر حمد
محمد الفحام.
اسم الطالب :أحمد مصطفى محمد مختار
موضوع :تصميم ومحاكاة فاصل زيت ثالثى الطور.
منل
CFD modeling of a conventional oil field separator.
الدرجات
تحت فشراف :أ.د .كامل عبد العظيم الشوربجى.
اسم الطالب :عبد الرحمن أحمد عبد القادر أحمد شواده
موضوع :تحلية المياه المالحة بإستخدام تقنية التناضل العكسى.
Brackish water desalination using reverse osmosis
technology.
تحت فشراف :أ.د .سامى مرسى الشربينى.
اسم الطالب :فسالم ناجى محمد عبد الحميد قابيل
موضوع :دراسة عددية ألنظمة الحقن بمحركات اكحتراق الداخلى.
مع تحديد عنوان البحث ليصبل ) :عملية صياغة وقود بديل ممثل
تشكيل لجنة
بإستخدام نموذج التسخين والتبخير أحادى البعد) علما ً بدن هذا
الحكم
التحديد ال يمس جوهر البحث.
Surrogate fuel formulation procedure using onedimensional heating and evaporation model.
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ماجستير
المندسة

خريف
2014

وافق
المجلس

ماجستير
المندسة

خريف
2014

وافق
المجلس

ماجستير
المندسة

خريف
2015

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
المندسية
نسبة
اكقتباس
من 16
فلى

ربيع
2015

وافق
المجلس

تحت فشراف :أ.د .وليد عبد العزيز عبد الغفار  ،أ.د .يحيى عبد المنعم
الدرينى ،أ.د .أحمد السعيد الوردانى.
* الممندس المذكور له بحث منشور في :
* Combustion Science and Technology, vol. 190,
No. 7, pp. 1218-1231.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
أستاذ متفرل بالكلية
 -1أ.د .عادل أحمد عبد الرحمن
رئيسا ً
أستاذ بالجامعة المصرية
 -2أ.د .محمود أمين أحمد
اليابانية عضواً
 -3أ.د .وليد عبد العزيز عبد الغفار أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
وعضوا ًًً ًً ًً
أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
 -4أ.د .يحيى عبد المنعم الدرينى
وعضوا ًًً ًً ًً
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تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :محمد أنور أحمد الحلو
موضوع :التحليل العددى للغليان والسريان ثنائى األطوار في األنابيب
الراسية.
Numerical analysis of boiling and two phase flow in
vertical tubes.
تحت فشراف :أ.د .سامى مرسى الشربينى  ،أ.د .أسامة أحمد
المصرى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرل بالكلية
 -1أ.د .محمد محمد القصبى
رئيسا ً
أستاذ متفرل بالكلية
 -2أ.د .عبد الحميد عطية السيد
عضواً
أستاذ متفرل بالكلية مشرفا ً
 -3أ.د .سامى مرسى الشربينى
وعضواً
تشكيل لجنة اسم الطالب :عمرو نصر الدين عبد الجابر ممنى
اكمتحان موضوع :فكتشاف العوادم الغازية المسربه من السيارات عن طريق
التحكم المالمى كنتقال ذراع روبوت.
الشامل
Automotive exhaust gas leakage detection using
fuzzy control of mobile robotic arm.
تحت فشراف :أ.د .محمد محمد القصبى  ،أ.د .طاهر حمد عوم.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرل بالكلية مشرفا ً
 -1أ.د .محمد محمد القصبى
ورئيسا ً
أستاذ متفرل بالكلية
 -2أ.د .حسن أنور الجمل
عضواً
أستاذ متفرل بالكلية
 -3أ.د .عبد الحميد فبراهيم جمعة
عضواً
أستاذ متفرل بالكلية
 -4أ.د .محمد خليل فبراهيم
عضواً
أستاذ بالكلية
 -5أ.د .وائل محمد المغالنى
عضواً
فلغاء
التسجيل بناء
اسم الطالب :فيمان محيى الدين على عابدين
دكتوراه
على تقارير
المشرفين
ماجستير
فلغاء
اسم الطالب :هشام فبراهيم معوم محمود رمضان
المندسة
التسجيل
بناء على
ماجستير
اسم الطالب :أحمد فبراهيم يس محمد
طلبه
المندسة

خريف
2016

وافق
المجلس

خريف
2017

وافق
المجلس

خريف
2011

وافق
المجلس

خريف
2012
خريف
2012

وافق
المجلس
وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
فلغاء
اسم الطالب :عاصم ملتزم عبد المنعم سليم محمد
التسجيل
بناء على
اسم الطالب :وائل جابر فبراهيم عثمان
طلبه

خريف
2011
خريف
2009
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ماجستير
المندسة
ماجستير
المندسة

وافق
المجلس
وافق
المجلس

اسم الطالب :محمد جابر زكى فبراهيم
اسم الطالب :مى محمد أبو العال السيد
اسم الطالب :محمد طارق عبد العزيز أبو زيد
اسم الطالب :محمد جالل خميس أحمد
اسم الطالب :أحمد عبد الفتاح أحمد محمد
اسم الطالب :عمرو سعيد محمد موسى حبيب
اسم الطالب :حسين عبد الناصر بركات السيد محمد

ماجستير
المندسة
ماجستير
المندسة
ماجستير
المندسة
ماجستير
المندسة
ماجستير
العلوم
المندسية
ماجستير
المندسة
ماجستير
المندسة
دبلوم

اسم الطالب :مدحت عزت غريب

خريف
2011
خريف
2009
ربيع
2013
خريف
2012

وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس

ربيع
2013

وافق
المجلس

ربيع
2012
ربيع
2012
خريف
2008

وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس

خامسا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الموضوع
منل
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :منال فوزى عبد العظيم ندا
موضوع :أغشية مستحدثة كستبدال الجلد التالف.
Innovative scaffold for skin tissue repair.
تحت فشراف :أ.د .منى محمود نعيم  ،أ.د .عبير أحمد منير  ،أ.د.
محمد محمد فتى.

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
فلغاء
التسجيل
اسم الطالب :مصطفى طارق محمد محمد فرج
بناء على
طلبه
سادسا ً  :قسم هندسة اإلنتاج -:
الموضوع
اسم الطالب :محمد أحمد عزب محمد عبد
موضوع :منظومة تكامل اكدارة واألخالق في صناعة اكنشاءات في
مصر.
تعديل
فلى موضوع  :دراسة حول الجوانب الفنية واكدارية والنزاهة
عنوان بحث األخالقية في صناعة اكنشاءات المصرية.
Investigation into technical, managerial and
ethical integrity of Egyptian construction industry.
تحت فشراف :أ.د .محمد وجيه بدوى  ،د .فسالم محمد الجالى.

فلغاء
التسجيل
بناء على
طلبه

اسم الطالب :عز الدين حسين محمد عبد العال
28

خريف
2010

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
المندسية

خريف
2015

وافق
المجلس

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

دكتوراه

ماجستير
العلوم
المندسية
ماجستير

اسم الطالب :أمنية أحمد محمد سرحان

الجلسة الخامسة بتاريخ 2018 /12/11

دكتوراه

تاريخ القيد

القرار

ربيع
2013

وافق
المجلس

خريف
2014

وافق
المجلس

خريف

وافق

العلوم
المندسية
سابعا ً  :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
الموضوع
منل
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :عالء فسماعيل فبراهيم الدور
موضوع :التحليل األحصائى المتطور للتصرفات المارة عند
المحطات الرئيسية لنمر النيل بإستخدام النماذج العشوائية.
Advanced statistical analysis of discharges of main
river Nile key stations via stochastic modeling.
تحت فشراف :أ.د .محمد عبد الرحمن الجناينى.
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دكتوراه

2014

تاريخ القيد
خريف
2012

المجلس

القرار
وافق
المجلس

تابع  :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
منل
الدرجات

اسم الطالب :نسمة عبد المجيد السيد
موضوع :حصاد المياه من مستنقعات مشار في جنوب السودان.
Water harvesting in Machar marshes, South
Sudan.
تحت فشراف :أ.د .عالء الدين أحمد مصطفى  ،أ.د .محمد أحمد أبو
رحيم  ،أ.د .هيثم محمد ممدوح محمد عوم.

ثامنا ً  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
الموضوع

الدرجة

اسم الطالب :غادة على على فبراهيم
موضوع :تطبيقات المندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت فشراف :أ.د .محمد السيد سليمان ناجى  ،أ.د .هناء حسن أبو
جبل  ،د .محمود السيد أحمد دره.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرل بالكلية
 -1أ.د .محمد السيد ناجى
تشكيل لجنة ورئيسا ً
 -2أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى أستاذ متفرل بالكلية
الحكم
عضواً
أستاذ متفرل وقائم بدعمال رئيس
 -3أ.د .هناء حسن أبو جبل
القسم
مشرفا ً
وعضوا ًًً ًً ًً
 -4أ.د .محمد كمال عبد شعث أستاذ متفرل بميئة الطاقة الذرية
عضوا ًًً ًً ًً
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دكتوراه

ماجستير
العلوم
المندسية
نسبة
اكقتباس
 9من
%25

خريف
2012

تاريخ القيد

خريف
2014

وافق
المجلس

القرار

وافق
المجلس

تاسعا ً  :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
الموضوع

الدرجة

اسم الطالب :محمد عماد محمد خضر
موضوع :التصميم والتحليل اكنحدارى.
Design of experiment and regression analysis with
application.
تحت فشراف :أ.د .جالل أحمد مصطفى القبرصى  ،أ.د .عمرو محمد
عبد الرازق  ،أ.د .بسيونى مصطفى السميلى.
منل
الدرجات اسم الطالب :على أحمد شوقى على أحمد رخا
موضوع :في تخصيص قنوات اكتصال في شبكات الراديو اكدراكية.
On Channel assignment techniques in cognitive
radio networks.
تحت فشراف :أ.د .شريف فبراهيم محمود ربيع  ،أ.د .ياسمين أبو
السعود  ،د .حسين على عبد اللطيف طبلية.
اسم الطالب :عال العربى حسن عبد العزيز
موضوع :تطبيقات تحويالت هيلبرت كتقنية تشخيص األعطال
بالمحرت الحثى.
Application of Hilbert transform as an induction
motor fault detection technique.
تحت فشراف :أ.د .مينا بديع عبد الملت  ،أ.د .ثروت نجيب حنا.
* الممندس المذكور له بحث منشور في :
* Mechanical Systems and Signal Processing, Vol.
93, pp. 332-350, September 2017.
* ISA Transactions, Vol. 80, pp. 439-457,
September 2018.
تشكيل لجنة على أن تكون اللجنه مكونه من - :
أستاذ متفرل بالكلية مشرفا ً
 -1أ.د .مينا بديع عبد الملت
الحكم
ورئيسا ً
أستاذ متفرل بالكلية مشرفا ً
 -2أ.د .ثروت نجيب حنا
وعضواً
 -3أ.د .محمد عبد العزيز محمود الجمل أستاذ بكلية المندسة جامعة
القاهرة
عضوا ًًً
 -4أ.د .أحمد أنس الوجود هالل
للعلوم

أستاذ باألكاديمية العربية
والتكنولوجيا

عضوا ًًً
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تاريخ القيد

القرار

ماجستير
العلوم
المندسية

خريف
2014

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
المندسية

خريف
2011

وافق
المجلس

دكتوراه
نسبة
اكقتباس
 11من
%25

خريف
2015

وافق
المجلس

تابع  :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
اسم الطالب :سارة أحمد عبد الحميد الرافعى
موضوع :التدثير البالزمونى على كفاءة التحويل لطاقة أعلى.
مع تحديد عنوان البحث ليصبل( :التدثير البلزمونى على كفاءة
التحويل األعلى للطاقة) علما ً بدن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Plasmonic effect on up-conversion efficiency.
تحت فشراف :أ.د .على محمد على عكاز  ،أ.د .محمد رزق محمد
رزق.
* الممندس المذكور له بحث منشور في :

 * Journal of Luminescence, vol. 204, 2018 -pp. 581-588.ماجستير
العلوم
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
مشرفا ً المندسية
أستاذ متفرل بالكلية
 -1أ.د .على محمد على عكاز
ورئيسا ً
نسبة
أستاذ متفرل بكلية العلوم جامعة
 -2أ.د .على فبراهيم أبو على
اكقتباس
االسكندرية
%17

ربيع
2017

وافق
المجلس

عضو ًا
 -3أ.د .مصطفى حسين على حسن أستاذ متفرل باألكاديمية العربية
للعلوم
والتكنولوجيا
عضوا ًًً
أستاذ مساعد متفرل بالكلية مشرفا ً
 -4أ.د .محمد رزق محمد رزق
تشكيل لجنة وعضوا ًًً
الحكم
اسم الطالب :محمد السيد البدوى محمد أحمد خالد
موضوع :تصميم مضخات الطرد المركزى..
مع تحديد عنوان البحث ليصبل( :نلء جيومترية الريشة لمضخة الطرد
المركزى ذب السرعة النوعية المنخفضة) علما ً بدن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.
Blade profile geometry generation for low specific
speed centrifugal pump.
تحت فشراف :أ.د .أحمد حسن متولى الشريف  ،أ.د .فيماب جابر آدم .ماجستير
* الممندس المذكور له بحث منشور في :
العلوم

ASME 2018 International Mechanical Engineering
 *Conference,المندسية
9-15 November 2018, Pittsburgh, PA, USA.
نسبة
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
اكقتباس
أستاذ متفرل بالكلية
 -1أ.د .حسن على وردة
 14من
رئيسا ً
%25
مشرفا ً
 -2أ.د .أحمد حسن متولى الشريف أستاذ متفرل بالكلية

خريف
2013

وافق
المجلس

وعضواً
 -3أ.د .محمد جالل الدين فبراهيم أستاذ متفرل بكلية المندسة جامعة
القاهرة

عضوا ًًً
 -4أ.د .فيماب جابر آدم
وعضوا ًًً

أستاذ مساعد بالكلية

مشرفا ً

تابع  :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
فلغاء

اسم الطالب :هايدى صالح أحمد محمد عبد المقصود
32
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ماجستير

خريف

وافق

العلوم
المندسية
ماجستير
العلوم
المندسية

التسجيل بناء
على تقارير
المشرفين
اسم الطالب :أحمد محمد سعد عبد المقصود

عاشراً  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:
الموضوع

الدرجة

اسم الطالب :أميرة محمد جابر العدلى
موضوع :تدثير بيئة العمل والعوامل البشرية (األروجونوميت) في
صناعة المالبس المصرية "تطبيق في صناعة المالبس".
مع تحديد عنوان البحث ليصبل( :دراسة العوامل المؤثرة على
التصميم األرجوماتى لمحطات الحياكة في مصانع المالبس) علما ً
بدن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
A study of the factors affecting the ergonomics
design of sewing work station in garment mills.
تحت فشراف :أ.د .عايدة محمد فممى شتا  ،أ.د .محمد جابر أبو على
 ،أ.د .شيرويت حسين الغلمى.
* الممندس المذكور له بحث منشور في :
The 11th Textile Bioengineering and Informatics
تشكيل لجنة
Symposium, 25-28 July 2018, Manchester, U.K.
الحكم
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرل بالكلية
 -1أ.د .عايده فممى شتا
ورئيسا ً
 -2أ.د .عادل صالح الدين الجمينى أستاذ متفرل بالكلية
عضواً
عميد كلية المندسة جامعة
 -3أ.د .محمد جابر أبو على
فاروس
مشرفا ً
وعضوا ًًً
أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم
 -4أ.د .خالد سعيد الكيالنى
والتكنولوجيا

عضوا ًًً
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دكتوراه
نسبة
اكقتباس
 6من
%25

2014

المجلس

خريف
2014

وافق
المجلس

تاريخ القيد

ربيع
2014

القرار

وافق
المجلس

تابع  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:
اسم الطالب :هبة محمود على حامد المغربى
موضوع :المنسوجات الذكية.
Smart textile.
تحت فشراف :أ.د .عادل صالح الدين الجمينى.
تشكيل لجنة على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرل بالكلية
اكمتحان  -1أ.د .عايدة فممى شتا
رئيسا ً
الشامل
 -2أ.د .عادل صالح الدين الجمينى أستاذ متفرل بالكلية
وعضواً
أستاذ متفرل بالكلية
 -3أ.د .مظمر بسيونى طايل
عضواً

خريف
2015
مشرفا ً

حادى عشر  :قسم هندسة المواصالت -:
الموضوع
منل
الدرجات

وافق
المجلس

اسم الطالب :وليد محمد أحمد خليل
موضوع :طرق وأساليب اكنشاء للمنشآت البحرية.
Construction methodology for maritime works.
تحت فشراف :أ.د .محمد السيد النجار.

ثانى عشر  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
الموضوع

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

ماجستير
المندسة

خريف
2013

وافق
المجلس

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

اسم الطالب :أحمد محمد شكرى أحمد
موضوع :نظرية المخططات  :خوارزميات أقصر الطرق بين النظرية
والتطبيق.

مع تحديد عنوان البحث ليصبل( :خوارزم جديد لمشكلة أقصر
الطرق في المخططات) علما ً بدن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
A New Algorithm for the shortest path problem.
تحت فشراف :أ.د .عمرو أحمد المصرى  ،د .أيمن أحمد عبد
المقصود.
* الممندس المذكور له بحث منشور في :
تشكيل لجنة
Networks Journal.
الحكم
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
 -1أ.د .محمد عبد الحميد فسماعيل أستاذ متفرل بالكلية
رئيسا ً
أستاذ ورئيس القسم بالكلية مشرفا ً
 -2أ.د .عمرو أحمد المصرى
وعضواً
 -3أ.د .ياسر عالء الدين السنباطى عميد كلية الحاسبات باألكاديمية

ماجستير
العلوم
المندسية
نسبة
اكقتباس
%18

ربيع
2013

وافق
المجلس

العربية

عضوا ًًً ًً ًً

ثالث عشر  :قسم الهندسة الصحية -:
الموضوع
منل
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :مؤمن أمين عبد الحميد البانوبى
موضوع :تقييم ثالثة بدائل لمحطة تنقية المياه – مريوط  2المرحلة
الرابعة.
Assessment of three alternatives of (Mariout 2
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ماجستير
المندسة

تاريخ القيد
خريف
2016

القرار
وافق
المجلس

water treatment plant fourth stage).
تحت فشراف :أ.د .محمد صادق العدوى  ،أ.د .سامية أحمد عبد
الرحمن فبراهيم.

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 - 1النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشدن اعتماد نتيجة دبلوم
الدراسات العليا ربيع  2018في ، :المندسة البحرية وعمارة السفن.
القرار :وافق المجلس على فعتماد النتيجة.
 - 2النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشدن اعتماد نتيجة اكمتحان
الشامل لكل من :
القسم
اكسم
المندسة الكيميائية
سماح أحمد مصطفى محسن
المندسة الميكانيكية
سالم أحمد ناجى قريطم
المندسة الكمربية
مصطفى محمود عبد الرازق
المندسة اكنشائية
صالح جاسم محمد المعمورى
المندسة اكنشائية
فؤاد حسنى زكى فسماعيل
المندسة المعمارية
محمد عبد الحميد مغاورى فبراهيم
القرار :وافق المجلس على فعتماد نتيجة اكمتحان الشامل.
 – 3النظر فى فعتماد العمل بالقواعد اكسترشادية الجديدة لالئحة لدراسات العليا والتي سوف يتم تطبيقما فبتداءاً من ربيع 2019
للطالب الجدد.
القرار :وافق المجلس على فعتماد العمل بالقواعد الجديدة بداية من ربيع  2019للطالب الجدد.
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