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اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  2019 /2/12برئاسة 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
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 .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

أ.د .وائل محمد مصطفى قطب المغالنى

د .وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى

د .يسرى إبراهيم طه عثمان
أساتذة من األقسام
أ.د .عبد الفتاح إبراهيم الموصلى

أ.د .محمد زكريا مصطفى عبد الهادى

أ.د .محسن عبده أبو مندور

أ.د .عايدة محمد فهمى شتا

أ.د .على محمد عبد المنعم حسن

أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد

أ.د .نجوى مصطفى إسماعيل المكى

أ.د .حافظ السيد حمادة اليمنى

أ.د .نيفين كمال أمين عباس
أساتذة مساعدين من األقسام
د .عبد هللا مصطفى خليل

أ.د .نرمين عبد العزيز محمد حراز
مدرسين من األقسام
د .هناء محمد محمد العبسى
د .محمد حسن شلبى عبد النبى

أعضاء مجلس الكلية من الخارج
أ .أعضاء من داخل الكلية
أ.د .عصام أحمد سالم
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)
:
اعتذر عن عدم الحضور :أ.د .مينا بديع عبد الملك  ،م .أسامة السيد الجناينى.
تغيب عن الحضور :أ.د .أحمد عزت على األنصارى  ،أ.د .طاهر حمد هللا حسن عوض  ،أ.د .محمد طارق فؤاد سرور  ،.م .أسامة مهدى محمد إبراهيم ،
لواء.د .عصام الدين أحمد ثابت  ،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 ،
وقدم بإسم مجلس الكلية التعزية فى وفاة كالً من المرحوم األستاذ الدكتور  /قؤاد على بهجت – األستاذ المتفرغ لقسم
الهن دسة البحرية وعمارة السفن  ،والمرحوم األستاذ الدكتور  /محمود عبد الفتاح مصطفى – األستاذ المتفرغ بقسم
الهندسة الميكانيكية  ،وقدم التهنئة لألستاذ الدكتور  /عصام مصطفى وهبة بمناسبة صدور قرار األستاذ الدكتور /
رئيس الجامعة بتعيين سيادته وكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،كما قدم سيادته بإسم مجلس الكلية
الشكر لألستاذ الدكتور  /أحمد حسنى الحيوى على الفترة التى قام بها سيادته بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب واستعرض سيادته األنشطة والفعاليات التى أنجزنها الكلية خالل شهر  ،ثم شرع المجلس فى مناقشة
الموضوعات التالية.

أوالً  :تم التصديق على محضر الجلسة السادسة للعام الجامعى  2019/2018بتاريخ  15يناير .2019
ثانيا ً  :الموضوعات العامة -:

 – 1تم إحاطة مجلس الكلية علما ً بكتاب األستاذ الدكتور  /أمين المجلس األعلى للجامعات بشأن قرار المجلسس بجلسست
المنعقدة بتاريخ  2019/1/19بشأن التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات بالتأكيد فى مجالس الجامعات والكليسات
واألقسام على ضرورة إنتظام السادة أعضاء هيئة التسدريس فسى الحضسور للجامعسة واالتسجام بجسداول محاضسرات م ،
ومباشرة األعمال الموكلة إلي م من أعمال كنترول  ،وأعمسال إدا ريسة ...السخ  ،مسع إعتبسار تنفيسذ هسذا األمسر مسسئولية
مباشرة للسيد رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم.
 – 2تسسم إحاطسسة مجلسسس الكليسسة علم سا ً بكتسساب األسسستاذ السسدكتور  /أمسسين المجلسسس األعلسسى للجامعسسات  ،والسسوارد مسسن األسسستاذ
الدكتور  /رئيس جامعة ااسكندرية بشأن المسابقة المعمارية لتطوير منطقة حدائق المنتجة وذلك تنفيسذاً لتوجي سات
السيد رئيس الجم ورية بإشراك كليات ال ندسة بالجامعات المصسرية إلسى جانسب المكاتسب ااستشسارية ال ندسسية فسى
مشروع التطوير  ،وتوجي السادة رؤساء األقسام بتعميم إعسالن المسسابقة للسسادة أعضساء هيئسة التسدريس  ،ووافسق
مجلس الكلية على إشتراك الكلية فى هذه المسابقة وفقا ً للشروط المعلنة وسداد قيمة كراسة الشروط المقدرة بمبلس
 50000جني (خمسون ألف جني ال غير).
 – 3تم إحاطة مجلس الكليسة علمسا ً بموافقسة مجلسس جامعسة ااسسكندرية بجلسست المنعقسدة فسى  2019/1/22علسى مسن
أجاجات إعتيادية للسا دة أعضاء هيئة التدريس بالكليسة بسين الفصسول المختلفسة  ،حيسث أن الكليسة تقسوم بتطبيسق نظسام
الساعات المعتمدة ثالثة فصول  ،على أن يلتجم عضو هيئة التدريس بإن اء األعمال المسندة إلي وبما ال يخل بنظام
العمل.
 – 4وافق مجلس الكلية على المذكرة المعروضة من األسستاذ السدكتور  /عميسد الكليسة بشسأن إقتسراح التنسسيق مسع مركسج
تنميسسة قسسدرات أعضسساء هيئسسة التسسدريس لعمسسل دورات تدريبيسسة عسسن تنميسسة الم سسارات القياديسسة للسسسادة رؤسسساء األقسسسام
والسادة المديرين التنفيذيين للوحدات ذات الطابع الخاص  ،والسسيد المسدير التنفيسذى للبسرامع العلميسة المتخصصسة ،
والسيد مدي ر وحدة ضمان الجودة  ،وذلك فى إطار سعى إدارة الكلية لتطوير الكلية كمؤسسة تعليمية عريقة وتطوير
الم ارات القيادية للسادة أعضاء هيئة التدريس  ،على أن تتحمل الكلية جميع نفقات الدورات والتنسيق مسع المركسج
على عقد الدورات بالكلية.
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تابع  :الموضوعات العامة -:

 – 5أحيط مجلس الكلية علما ً بالمذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور  /القائم بتسيير أعمال وكيل الكلية لشسئون التعلسيم
والطالب بشأن البريد اآللكترونى الوارد من األستاذ الدكتور  /محمسد يحيسى المكسى – األسستاذ المتفسرب بقسسم هندسسة
اانتاج  ،بخصوص آليات إعادة تصحي أوراق اامتحانات ووضع حدود للمدة الجمنية المسسموح بتقسديم ااعتسرا
واالتماس لمراجعة النتيجة أو لرفسع قضسية  ،وطالسب مجلسس الكليسة األقسسام العلميسة بضسرورة بحسث أوراق القضسايا
بحثا ً دقيقا ً لتفادى األحكام التى قد تصدر ضد الكلية مستقبالً.
 – 6وافق مجلس الكليسة علسى توصسية مجلسس إدارة البسرامع العلميسة المتخصصسة بجلسست المنعقسدة فسى 2019/1/28
علسى دعسسم مشسسروعات التخسرج للعسسام الجسسامعى  2019/2018لطسالب البكسسالوريوس فسسى التخصصسات المختلفسسة علسسى
مستوى الكلية بما في م طالب البرامع العلمية المتخصصة بمبل  200000جني (مائتى الف جني )  ،وعلى أن يتم
ااختيار على أساس تنافسى بتمويل قدره  5000جني (خمسة آالف جني ال غيسر) بحسد أقصسى للمشسروع الواحسد ،
وتفوي األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتشكيل لجنة لقحص المشروعات المتقدمة.
 – 7وافق مجلس الكلية على تعديل موعد إقامة سوق العمل ال ندسى التاسع عشر ليقام يوم السبت  13أبريسل 2019
بدالً من  20أبريل  2019نظراً لتعارض مع موعد الملتقى البيئى التاسع الذى تنظم الجامعة.
 – 8وافق مجلس الكلية على النموذج الخاص بتقييم أعضاء ال يئة المعاونة الذى أعدت وحدة ضمان الجودة بالكلية ،
والذى سبق أن أبدى مجلس الكلية موافقت المبدئية علي بجلست السابقة بتساريخ  ، 2019//15وتسم توجيعس علسى
السادة أعضاء مجلس الكلية بالبريد األلكترونى  ،وذلك بعد األخذ فى ااعتبار المالحظات الواردة من بعس أعضساء
مجلس الكلية.
 – 9وافق مجلس الكلية على عقد ااتفاق بين كلية ال ندسة – جامعة ااسكندرية  ،والمؤسسة الثفافية العمالية  ،علسى
أن يتولى مع د السالمة والصحة الم نيسة التسابع للمؤسسسة إعسداد برنسامع تسدريبى ألعضساء لجنسة السسالمة والصسحة
الم نية بالكلية  ،بتكلفة قدرها  20000جني (عشرون ألف جنيس ال غيسر) لعسدد ( )40فسرداً بحيسث يكسون عشسرون
فرداً من الج اج الوظيفى بالكلية وعشرون فرداً ألعضاء لجنة السالمة والصحة الم نية  ,ويفو األسستاذ السدكتور
 /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (بصفت ) فى التوقيع بإسم الكلية.
 –10وافق مجلس الكلية على تفوي األستاذ الدكتور  /عميد الكلية فى إعتماد نتائع لجان ممتحنى الفرق  ،وذلك وفقا ً
لقرار مجلس الجامعة رقم ( )54لسنة .2018
 -11وافق مجلس الكلية من حيث المبدأ على ااقتراح الوارد من األستاذة الدكتورة  /مدير وحدة ضمان الجودة بالكليسة
بشسأن آليسسات تنفيسسذ مسسا جسساء بقسسرار المجلسسس األعلسسى للجامعسسات فسسى جلسسست المنعقسسدة بتسساريخ  2019/1/19والمتعلسسق
بضر ورة إنتظام السادة أعضاء هيئة التسدريس بالحضسور واالتسجام بجسداول المحاضسرات ومباشسرة األعمسال الموكلسة
إلسسي م  ،والمشسسار إليس لفحاطسسة فسسى البنسسد رقسسم ( )1مسسن الموضسسوعات العامسسة  ،علسسى أن يسستم إرسسسال للسسسادة رؤسسساء
األقسام العلمية ابداء أية مالحظات علي تم يداً للموافقة الن ائية علي .
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تابع  :الموضوعات العامة -:
 -12وافق مجلس الكلية على ما ورد من األسستاذة السدكتورة  /مسدير وحسدة ضسمان الجسودة بالكليسة بشسأن إعتمساد خطسة
ومصفوفة البرامع التدريبية التى ينظم ا مركج تنمية قدرات أعضساء هيئسة التسدريس والقيسادات بجامعسة ااسسكندرية
للسادة أعضاء هيئة التدريس وال يئة المعاونة والقيادات اادارية  ،وذلك وفقا ً للخطسة الموضسوعة اعتمساد البسرامع
األكاديمية بالكلية من ال يئة القومية لضمان جودة التعليم وااعتماد.
 -13أحيط مجلس الكلية علما ً بما جساء بالمسذكرة المرفوعسة مسن األسستاذ السدكتور  /وكيسل الكليسة لشسئون خدمسة المجتمسع
وتنمية البيئة  ،بشأن ما انت سى إليس إجتمساع السسادة أعضساء هيئسة التسدريس المشساركين بمشساريع فسى نسادى اابسداع
ال ندسى عن العام الجامعى  ، 2018/2017واستعرا اايجابيات والسلبيات التى أبداها المشاركون.

6
الجلسة السابعة بتاريخ  2019 /2/12والجلسة الممتدة بتاريخ 2019/2/19

أو ً
ال :الترقيات والتعيينات - :

شئون هيئة التدريس

 التعاقد مع العلماء المتميزينم
1

االسم
ا.د .آسر على جكى

القسم

الموضوع

القرار

ال ندسة
الك ربية

النظسسسر فسسسى إقتسسسراح مجلسسسس القسسسسم بشسسسأن
الموافقسسة علسسى تجديسسد التعاقسسد مسسع سسسيادت
مسسن فئسسة العلمسساء المتميسسجين فسسى بحسسوث م
وخبسسسسسسرات م لمسسسسسسدة عسسسسسسام اعتبسسسسسساراً مسسسسسسن
.2019/1/1

وافق المجلس

 -من ح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ (مجلس الكلية على مستوى األساتذة فقط)

م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

د .عمرو يحيى عبد الحليم
أبو غجالة

أستاذ
مساعد

ال ندسة
الك ربية

النظسسسسسر فسسسسسى إقتسسسسسراح مجسسسسسـلس القسسسسسسم
بشسسسسسسسسسسأن الموافقسسسسسسسسسسـة علسسسسسسسسسسى مسسسسسسسسسسن
سسسسسسسسسيادت اللقسسسسسسسسب العلمسسسسسسسسى لوظيفسسسسسسسسة
أسسسسسستاذ بالقسسسسسسم بنسسسسساءاً علسسسسسى توصسسسسسية
اللجنة العلمية الدائمة للترقيات.

وافق
المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرسالوظيفة

القسم

م

االسم

1

د .أحمد على محمد غاجى

مدرس
مساعد

ال ندسة
االنشائية

2

د .نسمة عبد المجيد السيد
عبد المجيد

مدرس
مساعد

هندسة الرى
وال يدروليكا
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الموضوع
النظسسسسسسر فسسسسسسى إقتسسسسسسراح مجلسسسسسسس القسسسسسسسم
بشسسسسسسسسسسأن الموافقسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسى تعيسسسسسسسسسسين
سسسسسيادت فسسسسسى وظيفسسسسة مسسسسسدرس بالقسسسسسسم
لحصول على درجة الدكتوراه.
النظسسسسسسر فسسسسسسى إقتسسسسسسراح مجلسسسسسسس القسسسسسسسم
بشسسسسسسسسسسأن الموافقسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسى تعيسسسسسسسسسسين
سسسسسسسسسسيادت ا فسسسسسسسسسى وظيفسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسدرس
بالقسسسسسسسسسم لحصسسسسسسسسول ا علسسسسسسسسى درجسسسسسسسسة
الدكتوراه.

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

تا بع :التعيين فى وظيفة مدرس
3

د .عالء اسماعيل إبراهيم
الدور

مدرس
مساعد

هندسة الرى
وال يدروليكا

4

د .رانيا عيد محروس محمد

مدرس
مساعد

الرياضيات
والفيجياء
ال ندسية

النظسسسسسسر فسسسسسسى إقتسسسسسسراح مجلسسسسسسس القسسسسسسسم
بشسسسسسسسسسسأن الموافقسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسى تعيسسسسسسسسسسين
سسسسسيادت فسسسسسى وظيفسسسسة مسسسسسدرس بالقسسسسسسم
لحصول ا على درجة الدكتوراه.
النظسسسسسسر فسسسسسسى إقتسسسسسسراح مجلسسسسسسس القسسسسسسسم
بشسسسسسسسسسسأن الموافقسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسى تعيسسسسسسسسسسين
سسسسسسسسسسيادت ا فسسسسسسسسسى وظيفسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسدرس
بالقسسسسسسسسسم لحصسسسسسسسسول ا علسسسسسسسسى درجسسسسسسسسة
الدكتوراه.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرس مساعدم

االسم

الوظيفة

القسم

1

م .السيد محمد أحمد عشرة

معيد

ال ندسة
االنشائية

2

م .على أحمد شوقى على
أحمد

معيد

الرياضيات
والفيجياء
ال ندسية

3

م .محمد عماد محمد خضر

معيد

الرياضيات
والفيجياء
ال ندسية

4

م .محمد مبروك عبد الفتاح
عمار

معيد

ال ندسة
الميكانيكية
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الموضوع
النظسسسسسسر فسسسسسسى إقتسسسسسسراح مجلسسسسسسس القسسسسسسسم
بشسسسسسسسسسسأن الموافقسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسى تعيسسسسسسسسسسين
سسسسسسسسسسسيادت فسسسسسسسسسسى وظيفسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسدرس
مسسسسسسسسساعد بالقسسسسسسسسسم لحصسسسسسسسسول علسسسسسسسسى
درجة الماجستير.
النظسسسسسسر فسسسسسسى إقتسسسسسسراح مجلسسسسسسس القسسسسسسسم
بشسسسسسسسسسسأن الموافقسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسى تعيسسسسسسسسسسين
سسسسسسسسسسسيادت فسسسسسسسسسسى وظيفسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسدرس
مسسسسسسسسساعد بالقسسسسسسسسسم لحصسسسسسسسسول علسسسسسسسسى
درجة الماجستير.
النظسسسسسسر فسسسسسسى إقتسسسسسسراح مجلسسسسسسس القسسسسسسسم
بشسسسسسسسسسسأن الموافقسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسى تعيسسسسسسسسسسين
سسسسسسسسسسسيادت فسسسسسسسسسسى وظيفسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسدرس
مسسسسسسسسساعد بالقسسسسسسسسسم لحصسسسسسسسسول علسسسسسسسسى
درجة الماجستير.
النظسسسسسسر فسسسسسسى إقتسسسسسسراح مجلسسسسسسس القسسسسسسسم
بشسسسسسسسسسسأن الموافقسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسى تعيسسسسسسسسسسين
سسسسسسسسسسسيادت فسسسسسسسسسسى وظيفسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسدرس
مسسسسسسسسساعد بالقسسسسسسسسسم لحصسسسسسسسسول علسسسسسسسسى
درجة الماجستير.

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

1

د .وائل عبد المنعم عبد
المنعم التابعى

مدرس

ال ندسة
الميكانيكية

2

د .سمير عبد المنصف
بسيونى غانم

مدرس
متفرب

الرياضيات
والفيجياء
ال ندسية

الموضوع
النظسسسر فسسسى إقتسسسراح مجلسسسس القسسسسم بشسسسأن
الموافقسسسة علسسسى تجديسسسد اعسسسارة سسسسيادت مسسسع
تغييسسسر مقسسسر االعسسسارة مسسسن شسسسركة Nanjing
 Zhixing Informationلجامعسة Southeast
بالصسسسين وذلسسسك اعتبسسساراً مسسسن 2019/4/9
حتى  2020/4/8فى اطار عام رابع.
نسبة ااعارة على مستوى القسم%20 :
النظسسسر فسسسى إقتسسسراح مجلسسسس القسسسسم بشسسسأن
الموافقسسة علسسى تجديسسد اعسسارة سسسيادت للعمسسل
مدرسسسسا ً بقسسسسم العلسسسوم األساسسسسية بالمع سسسد
العسالى لل ندسسة ببلبسيس بمحافظسة الشسسرقية
 ،وذلسسسسك اعتبسسسساراً مسسسسن  2019/2/9حتسسسسى
 2020/2/8فى اطار العام الخامس.
نسبة ااعارة على مستوى القسم%17 :

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثالث اً :اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

د .إسالم سعد السيد شيحة

مدرس

هندسة االنتاج

النظسسسر فسسسى إقتسسسراح مجلسسسس القسسسسم بشسسسأن
الموافقسسة علسسى الطلسسب المقسسدم مسسن سسسيادت
استكمال مدة االجاجة الخاصة بسدون مرتسب
لمرافقسسة الجوجسسة التسسى تعمسسل ببريطانيسسا فسسى
اطار عام سابع اعتباراً مسن 2018/9/29
حتى  2019/5/31استكماالً لمدة العام.
عدد سنوات ااعاره  :ال يوجد.

وافق
المجلس
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رابعاً :التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

1

ا.د .محمد نور الدين أحمد
عبد المنعم

أستاذ
متفرب

ال ندسة
الميكانيكية

2

د .محمد مجدى أحمد محمد

أستاذ
متفرب

ال ندسة
الك ربية

الموضوع
النظسسسسسسسر فسسسسسسسى إقتسسسسسسسراح مجلسسسسسسسس القسسسسسسسسم
بشسسسسسسأن الموافقسسسسسسة علسسسسسسى الطلسسسسسسب المقسسسسسسدم
مسسسسسسسن سسسسسسسسيادت عسسسسسسسن احتسسسسسسسساب فتسسسسسسسرة
التجسسسسسسسسساوج ( 4ايسسسسسسسسسام) اجسسسسسسسسساجة خاصسسسسسسسسسة
بسسسسسسسسدون مرتسسسسسسسسب وذلسسسسسسسسك بعسسسسسسسسد انت سسسسسسسساء
االجسسسسسساجة الخاصسسسسسسة بسسسسسسدون مرتسسسسسسب حيسسسسسسث
ان سسسسسسسسيادت قسسسسسسسد مسسسسسسسن اجسسسسسسساجة خاصسسسسسسسة
بسسسسسسسسسسسسسدون مرتسسسسسسسسسسسسسب اعتبسسسسسسسسسسسسساراً مسسسسسسسسسسسسسن
 2018/12/22حتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى 2019/1/3
 ،عسسسسسسساد سسسسسسسسيادت واسسسسسسسستلم العمسسسسسسسل يسسسسسسسوم
 2019/1/8وذلسسسسسسسسسسك بسسسسسسسسسسسبب ظسسسسسسسسسسروف
السفر والطيران.
النظسسسسسسسر فسسسسسسسى إقتسسسسسسسراح مجلسسسسسسسس القسسسسسسسسم
بشسسسسسسأن الموافقسسسسسسة علسسسسسسى قبسسسسسسول العسسسسسسذر
المقسسسسسسدم مسسسسسسن سسسسسسسيادت عسسسسسسن احتسسسسسسساب
فتسسسسسسسسرة التجسسسسسسسساوج ( 14يسسسسسسسسوم) اجسسسسسسسساجة
خاصسسسسسسسة بسسسسسسسدون مرتسسسسسسسب وذلسسسسسسسك بعسسسسسسسد
انت سسسسسسسسساء االجسسسسسسسسساجة الخاصسسسسسسسسسة بسسسسسسسسسدون
مرتسسسسسسسب حيسسسسسسسث ان سسسسسسسسيادت قسسسسسسسد مسسسسسسسن
اجسسسسساجة خاصسسسسسة بسسسسسدون مرتسسسسسب اعتبسسسسساراً
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن  2018/9/22حتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى
 ، 2019/12/19عسسسسسسسسسسسسسسسساد سسسسسسسسسسسسسسسسسيادت
واسسسسسسسسسسستلم العمسسسسسسسسسسل يسسسسسسسسسسوم 2019/1/3
وذلسسسسسسسسك بسسسسسسسسسبب ظسسسسسسسسروف االمتحانسسسسسسسسات
ومواعيد الطيران.

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

خامسا ً  :اإلنتدابات -:

1

ا.د .مجدى حسين ناجى

أستاذ
متفرب

هندسة
الحاسب
والنظم

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على مد ندب سيادت لالستعانة
بخبرت للعمل ككبير خبراء بقطاع مكتب
مدير مكتبة ااسكندرية لمدة عام اعتباراً من
2019/3/1حتى  ، 2020/2/29وذلك
يومى األربعاء والخميس لمدة  16ساعة
أسبوعياً.

وافق
المجلس

تابع  :اإلنتدابات -:

2

ا.د .ن ى عدلى عبد الرحمن
عطية

أستاذ

هندسة
الحاسب
والنظم

3

د .شوقى السيد شعبان

مدرس
متفرب

ال ندسة
الك ربية

النظسسسسسسسر فسسسسسسسسى اقتسسسسسسسسراح مجلسسسسسسسسس القسسسسسسسسسم
بشسسسسسسأن الموافقسسسسسسة علسسسسسسى نسسسسسسدب سسسسسسسيادت ا
لالسسسسسسسسسستعانة بخبرت سسسسسسسسسا للعمسسسسسسسسسل بمكتبسسسسسسسسسة
ااسسسسسسسكندرية بعسسسسسس الوقسسسسسست فسسسسسسى غيسسسسسسر
أوقسسسسسسسات العمسسسسسسسل الرسسسسسسسسمية لمسسسسسسسدة عسسسسسسسام
اعتبسسسسسسسسسسسسسساراً مسسسسسسسسسسسسسسن 2019/3/6حتسسسسسسسسسسسسسسى
.2020/3/5
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادت للتدريس بالمع د
العالى للحاسب االلى ونظم المعلومات خالل
العام الجامعى  ، 2019/2018وذلك يوم
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

األثنين لمدة  4ساعات أسبوعياً.
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الشئون التعليمية
م
1

توصية لجنة شئون طالب
الموضوع
النظر فسى تحديسد موعسد حفسل الوفساء والتفسوق ليكسون أوصت لجنة بالموافقة.

يوم الخميس الموافق  14مارس 2019

القرار
وافق مجلس الكلية على
توصية لجنة شئون
الطالب

النظر فى مقترح جدول إمتحانات ن اية الفصل أوصت لجنة بالموافقة.

2

3

4

الدراسى الثانى للعام الجامعى  2019/2018على
أن تبدأ اامتحانات يوم  2019/5/25وتنت ى
 ، 2019/6/22وكذلك تحديد موعد إمتحانات نصف
الفصل الدراسى الثانى والمقترح أن تبدأ يوم
.2019/3/30
النظر فى المذكرة المعروضــة من األستــــاذ
الدكتـــور  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
بشأن البدء فى اعداد المقاصة بالبرنامع العلمى
لألقسام العلمية للطالب الباقين لفعادة فى الفرق
المختلفة إستعداداً لبدء تطبيق نظام الساعات
المعتمدة على المراحل األولى للعام الجامعى
.2020/2019
النظر فى خطاب المدير التنفيذى للبرامع العلمية
المتخصصة بالسماح بتسجيل الطالب  /محمد هشام
محمد جكى المسكى  ،الحاصل على
Bachelor of Science-Aeronautical
Engineering
(Emirates
Aviation
)University
وهى تعادل درجة البكالوريوس فى ال ندسة (هندسة
الطيران والفضاء) التى تمنح ا الجامعات المصرية
بشرط دراست وإجتياجه المقررين التاليين :
)1- Gas Daynamics (EME415
)2- Renewable Energy (EME411
بالبرامع العلمية المتخصصة بناءاً على خطاب
المجلس األعلى للجامعات لمعادلة الدرجة العلمية
فى حالة عرض م للدراسة فى الفصل القادم  ،على
أن يقوم الطالب بالتسجيل وفقا ً للقواعد والقرارات
واللوائ المنظمة ل ذا الشأن.

وافق مجلس الكلية على
توصية لجنة شئون
الطالب
أوصت اللجنة بالموافقة على ما
جاء بالمذكرة المعروضة ،
ومخاطبة األقسام العلمية فى هذا وافق مجلس الكلية على
توصية لجنة شئون
الشأن.
الطالب
أوصت لجنة بالموافقة.

وافق مجلس الكلية على
توصية لجنة شئون
الطالب

تابع :الشئون التعليمية
5

6

النظر فى تقرير لجنة فرقة ممتحنى المستوى
الصفرى بخصوص نتائع الفصل الخريفى  ،طبقا ً
لقرار مجلس الجامعة رقم ( )54لسنة .2018
النظر فى الموافقة على توصية لجنة اللوائ بالكلية
بناء على طلب مجلس إدارة البرامع العلمية
المتخصصة بجلست بتاريخ  2019/1/28بإعتماد
إضافة الذكاء االصطناعى كتخصص دقيق فى
برنامع الحاسبات وااتصاالت تم يداً لرفع األمر إلى
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وافق مجلس الكلية على
تقرير لجنة ممتحنى
المستوى الصفرى
وافق مجلس الكلية على
توصية لجنة اللوائ

الجامعة.
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العالقات الثقافية

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

1

االسم
د .رانيا محمد
محروس الديب

احمد

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

مدرس بقسم
هندسة الغجل
والنسيع

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادت ا عن
حضور المؤتمر الدولى الثالث عشر للمواد المركبة فى
الغجل والنسيع الذى عقد خالل الفترة من
 2018/9/17حتى  2018/9/19في ميالنو بايطاليا
وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.

وافق
المجلس

ثاني اً :اإلجازات الدراسية - :
أ – إحتساب فترة تجاوج -:
م

1

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

النظسسسر فسسسي اقتسسسراح مجلسسسس القسسسسم ولجنسسسة الكليسسسة
للعالقسسات الثقافيسسة بالموافقسسة علسسي احتسسساب الفتسسرة
التي تجاوجهسا سسيادت اعتبساراً مسن 2019 /1/12
مدرس مساعد بقسم (اليسسسوم التسسسالي النت سسساء االجسسساجة الدراسسسسية) حتسسسي
( 2019/1/18اليسسسسسوم السسسسسسابق ألسسسسسستالم العمسسسسسل)
ال ندسة االنشائية
م .أحمد علي محمد
امتداداً لالجاجة الدراسية بدون مرتب وذلك لظروف
وعضو االجاجة
الطيران.
غاجي
الدراسية سابقا ً
(سسسسافر سسسسيادت فسسسى  2014/1/27للحصسسسول علسسسى
بجامعة مانيتوبا بكندا درجة الدكتوراة من كندا – اخر مد حصل علي عام
للتدريب حتسى  2019/1/11بسدون مرتسب  ،نساق
الدرجة فى  – 2018/1/11عاد واستلم العمل فى
.)2019/1/19
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القرار

وافق
المجلس

ثالث اً :برنامج الجامعة المصرية اليابانية - :
أ – بدء الدراسة ببرنامع الجامعة المصرية اليابانية -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

1

م .انجى أسامة أحمد
فؤاد راشد

مدرس مساعد بقسم
هندسة االنتاج

2

مدرس مساعد بقسم
م .أحمد يحيى جكريا
الرياضيات والفيجياء
عبد الرحمن
ال ندسية

البيان
النظسسسر فسسسي اقتسسسراح مجلسسسس القسسسسم ولجنسسسة الكليسسسة
للعالقسسسسات الثقافيسسسسة بالموافقسسسسة علسسسسى بسسسسدء دراسسسسسة
سسسسيادت ا فسسسى الجامعسسسة المصسسسرية اليابانيسسسة للعلسسسوم
والتكنولوجيسسسسا للحصسسسسول علسسسسى درجسسسسة السسسسدكتوراه
اعتبسسساراً مسسسن فبرايسسسر  2019ولمسسسدة ثسسسالث سسسسنوات
متصلة بمرتب يصرف بالداخل وعلى نفقة البعثات.
(تسسسسساريخ تعيسسسسسين سسسسسسيادت ا مسسسسسدرس مسسسسسساعد فسسسسسى
.)2019/1/8
النظسسسر فسسسي اقتسسسراح مجلسسسس القسسسسم ولجنسسسة الكليسسسة
للعالقات الثقافية بالموافقة على بدء دراسسة سسيادت
فى الجامعة المصسرية اليابانيسة للعلسوم والتكنولوجيسا
للحصول علسى درجسة السدكتوراه اعتبساراً مسن فبرايسر
 2019ولمدة ثالث سنوات متصسلة بمرتسب يصسرف
بالداخل وعلى نفقة البعثات.
(تسساريخ تعيسسين سسسيادت مسسدرس مسسساعد فسسى 7/ 20
.) 2017/
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القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

الدراسات العليا

أوالً :قسم الهندسة اإلنشائية -:

الدرجة

الموضوع
اسم الطالب :حمادة محمد كامل محمد سالم
موضوع :نموذج لتقدير المخاطر في مشاريع خطوط األنابيب الدولية.
Risk assessment model for cross-country pipelines projects.

تحت إشراف :أ.د .هشام عبد الخالق عبد الخالق ،أ.د .ريمون فايق
عجيج.
اسم الطالب :شيماء شعبان محمد صابر عمر

من
الدرجات

دكتوراه

تاريخ القيد
خريف
2008

القرار
وافق
المجلس

موضوع:
المترابطة .تحديد معامل تعديل رد فعل القوة الجلجالية لحوائط القص الخرسانية ماجستير
 Determination of seismic force reduction factor forالعلوم ربيع 2011
 coupled concrete shear walls.ال ندسية

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .سعيد محمد عالم  ،أ.د .أحمد مختار طرابية.
اسم الطالب :نورهان طارق أحمد محمود العسال
موضوع :دراسة المواد المحتوية على البوليميرات الطبيعية والمعدلة .ماجستير
 Study of geopolymer-latex materials.العلوم
تحت إشراف :أ.د .حافظ السيد حماده اليمنى  ،د .منى عبد العجيج ال ندسية
عباس السلماوى.
اسم الطالب :أميرة حسن محمود كرموس

وافق
المجلس

خريف
2013

موضوع التصميم األمثل لفطارات المعدنية متعددة الفتحات ذات أعصاب
متعرجة.

تشكيل
لجنة
الحكم

مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :التصميم األمثل لفطارات المعدنية
متعددة البحور ذات أعصاب متعرجة) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.
Optimum design of multi-bay steel frames with
 corrugated webs.ماجستير
تحت إشراف :أ.د .حسام محمد ف مى غانم ،أ.د .أحمد شامل ف مى ،د .العلوم
شيرين مصطفى سويلم.
ال ندسية
* الم ندس المذكور ل بحث منشور في :
15th International Conference on Structural and Geotechnical
Engineering, 18-20 December 2018, Cairo, Egypt.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .حسام محمد ف مى غانم أستاذ متفرب بالكلية
ورئيسا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -2أ.د .محمد إبراهيم النجار
عضواً
أستاذ بكلية ال ندسة جامعة القاهرة
 -3أ.د .شريف أحمد مراد
عضواً
أستاذ مساعد متفرب بالكلية مشرفا ً
 -4أ.د .أحمد شامل ف مى
وعضواً

مشرفا ً

نسبة
ااقتباس
 %9من
%25

خريف
2013

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة اإلنشائية -:
تعديل
لجنة
إشراف

اسم الطالب :إبراهيم محمود إبراهيم عبد المنعم
ماجستير
موضوع :النمذجة العددية لالج ادات الناتجة عن القوى
العلوم ربيع 2015
ال يدروديناميكية في الكتل الخرسانية لتقييم الحائط البحرى بمنطقة
ال ندسية
رشيد.
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وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .طارق إبراهيم عبيدو ،أ.د .محمد أحمد سليمان ،د.
محمد رضا محمود سليمان.
وذلك بإضافة أ.د .خالد عبد الفتاح خير هللا االستاذ بمع د بحوث الشاطئ
إلى لجنة ااشراف بدالً من أ.د .محمد أحمد سليمان األستاذ بمع د
بجوث الشواطئ.

إلغاء
التسجيل
اسم الطالب :عبد المحسن محمد محمود
بناء على
طلب
ثانيا ً :قسم الهندسة الكهربية :
الموضوع

من
الدرجات

اسم الطالب :محمد عبد الحافظ عبد العليم بكر
موضوع :أداء أساليب تكويد قنوات اارسال ألنظمة االتصاالت الرقمية
الحديثة.
The performance of coding transmitter channels to
modern digital communication systems.
تحت إشراف :أ.د .محمد عمرو مختار ،د .محمد مصيلحى  ،د .على
الشربينى تقى الدين.
اسم الطالب :محمد أحمد على سليمان
موضوع :تحسين أداء أنظمة ااستقبال عريضة النطاق في وجود
ااعاقة.
Performance improvement of spread spectrum
receiving systems in presence of jamming.
تحت إشراف :أ.د .محمد ر جق محمد رجق  ،د .شوقى شعبان ،د .وليد
محمد سعد.
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دبلوم

خريف
2015

وافق
المجلس

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

ماجستير
العلوم
ال ندسية

ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2015

خريف
2016

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :

تشكيل
لجنة
الحكم

اسم الطالب :ن ال أحمد محمود أحمد مبروك
موضوع :ال ندسة الطبية.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :إستنباط مراحل ااستقطاب الك ربى
في حالة القلب الطبيعى واحتشاء عضلة القلب بإستخدام مرحلتين
متتاليتين من الشبكات العصبية) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر
البحث.
Reconstruction of depolarization pattern for normal
heart and myocardial infarction using two cascaded
stages of artificial neural networks.
تحت إشراف :أ.د .عبد الرحيم محمود عبد هللا خليفة ،أ.د .عبد المنعم
عبد البارى ناصر.
* الم ندس المذكور ل بحث منشور في :
rd
3
International Conference on Advanced
Technology and Applied Sciences (ICaTAS), Sepang,
Malaysia, 17-18 October 2018.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بكلية ال ندسة جامعة
 -1أ.د .ط السيد ط محمد
المنوفية رئيسا ً
مشرفا ً
 -2أ.د .عبد الرحيم محمود خليفة أستاذ متفرب بالكلية
وعضواً
 -3أ.د .نور الدين حسن إسماعيل أستاذ متفرب بالكلية
عضواً
 -4أ.د .عبد المنعم عبد البارى ناصر أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا

دكتوراه
نسبة
ااقتباس
%24
من
%25

ربيع
2012

وافق
المجلس

مشرفا ً

وعضو ًا
اسم الطالب :ني ال محمد أمين محمد أنور
موضوع :التعادد الفراغى التقسيم في أنظمة االتصاالت البصرية.
Space
division
multiplexing
in
optical
communication systems.
تحت إشراف :أ.د .السيد عبد المعطى البدوى  ،أ.د .مصطفى حسين
على حسن  ،د .جياد أحمد رشاد الصحن.
* الم ندس المذكور ل بحث منشور في :

دكتوراه
نسبة
 Asia Communications and photonics Conference (ACP),ااقتباس
%22 paper AF2A. 104, Wuhan, China, November 2016.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
من
ً
ا
مشرف
بالكلية
متفرب
أستاذ
 -1أ.د .السيد عبد المعطى البدوى
%25

ربيع
2012

وافق
المجلس

ورئيسا ً
 -2أ.د .عبد الناصر عبد الجواد محمد أستاذ بكلية ال ندسة جامعة
المنوفية عضوا ً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .حسام محمد حسان شلبى
عضواً

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
تشكيل
اسم الطالب :ناترى رولند
موضوع :دراسات جودة القدرة في نظام خاليا شمسية مرتبط بالشبكة.
لجنة
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ماجستير
العلوم

ربيع
2017

وافق
المجلس

الحكم

مع تحديد عنوان البحث ليصب ( :تحليل أداء قابلية التحكم أثناء
إنخفا الج د في نظام خاليا شمسية كبير متصل بالشبكة) علما ً بأن
هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Performance analysis of low voltage ride through
control capability of large grid connected PV system.
تحت إشراف :أ.د .نبيل حسن عباسى  ،أ.د .كريم حسن يوسف.
* الم ندس المذكور ل بحث منشور في :
Journal of Power and Energy Engineering, Vol. 7, 1st
of January issue 2019.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .نبيل حسن عباسى
ورئيسا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -2أ.د .محمد مجدى أحمد
عضوا ً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -3أ.د .كريم حسن يوسف
وعضواً
 -4أ.د .مصطفى سعد عبد هللا حمد أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم

ال ندسية
نسبة
ااقتباس
%24
من
%25

والتكنولوجيا

عضواً

إلغاء
التسجيل
بناء على اسم الطالب :منى أحمد عباس محمد
تقارير
المشرفين
إلغاء
التسجيل
اسم الطالب :عمر السيد خضر محمد عثمان
بناء على
طلب
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ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2012

وافق
المجلس

دكتوراه

خريف
2015

وافق
المجلس

ثالثا ً :قسم الهندسة المعمارية -:

من
الدرجات

اسم الطالب :اآلء محمد جهر الدين الخطيب
موضوع :المبانى الديناميكية وتأثيرها على التنمية المستدامة.
Dynamic buildings and their impact on sustainable
development.
تحت إشراف :أ.د .محمد أنور محمد فكرى  ،د .عالء عادل محمود
منصور.
اسم الطالب :آية هللا أحمد عبد العجيج محمد خليل
موضوع :التكنولوجيا الحديثة وأغلفة المبانى.
Modern technology and buildings envelopes.
تحت إشراف :أ.د .محمد أنور محمد فكرى  ،د .وليد عبد العال.
اسم الطالب :ن ى محمد على محروس
موضوع :طبقة الفانع شوى على مخطط إستعماالت األراضى  :دسوق،
كفر الشيخ ،مصر.
Feng Shui layer over land use plan: Desuk, Kafr El
Shekh, Egypt.
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،أ.د .يسرى مصطفى عنانى.
اسم الطالب :دينا وليد محمود توفيق سالم
موضوع :إدارة التكلفة في دورة حياة المباني السكنية  :ن ع التصميم
المستدام.
Cost management in residential buildings life-cycle:
Sustainable design approach.
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،أ.د .جياد محمد طارق الصياد.
اسم الطالب :أحمد محمد ممدوح الرودسلى
موضوع :المدخل البيوفيلى للعمارة  :الحمراء باألندلس كحالة دراسية.
Biophilic approach to architecture: Case of the
Alhamra, Al-Andalus.
تحت إشراف :أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى  ،أ.د .خالد السيد الحجلة
 ،أ.د .محمد عبد المنعم الجمل.
اسم الطالب :مروة كامل عبد الحميد السيد
موضوع :التنمية الحضرية للمناطق العشوائية في البلدان النامية من
الدافع المجتمعى.
Community – driven urban development in informal
settlements in developing countries.
تحت إشراف :أ.د .حسن محمد كمال عبد السالم  ،أ.د .خالد السيد
الحجلة.
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ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2014

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2012

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2014

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:

تشكيل
لجنة
اامتحان
الشامل

اسم الطالب :مى محمد عبده إبراهيم عبد النبى
موضوع :ربط التجديد الحضرى بالتنمية الحضرية المستدامة للمدن
الذكية – ن ع نحو التفسير الحضرى وخلق مسارات حضرية متكاملة
في المدن.
Linking urban regeneration to sustainable urban
development of smart cities – An approach towards
urban interpretation and integrated urban trails in
cities.
تحت إشراف :أ.د .حسن محمد كمال عبد السالم  ،أ.د .هانى محمد
عياد  ،د .دينا سام ط .
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى
رئيسا ً
 -2أ.د .حسن محمد كامل عبد السالم أستاذ وقائم بأعمال رئيس
القسم
مشرفا ً
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .خالد السيد الحجلة
عضواً

ربيع
2014

وافق
المجلس

رابعا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
الموضوع

من
الدرجات

الدرجة

تاريخ القيد

اسم الطالب :محمد فاروق السيد السيد البرى
موضوع :تحسين األداء في محطات القدرة الغاجية ذات الدورة
البسيطة والمركبة عن طريق تبريد ال واء الداخل بإستخدام نظام
تبريد باامتصاص يعمل بإسترجاع حرارة غاجات العادم.
 Performance improvement of simple andدكتوراه 2004/9/18
combined cycle power plants with inlet air cooling
using absorption system.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد  ،أ.د .محمد عبد الفتاح
طعيمة  ،أ.د .عادل أحمد عبد الرحمن  ،أ.د .أحمد فاروق الصفتى.
اسم الطالب :إسالم السيد عبد المحسن محمد عبده
موضوع :المقارنة بين أداء دائرتى ليند و كلود السالة النيتروجين.
خريف
ماجستير
Comparison between the performance of Linde
2013
 and Claude cycles of nitrogen liquefaction.ال ندسة
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد.
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القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
اسم الطالب :أحمد مختار إبراهيم يوسف
موضوع :دراسة متقدمة لتحليل ااكسيرجى لتسييل الميثان الحيوى
المججأ.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :طريقة جديدة لتحليل تسييل الميثان
الحيوى المججأ) علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Novel approach on the analysis of fractionated biomethane liquefaction.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد ،أ.د .وائل مصطفى
المغالنى ،أ.د .يحيى عبد المنعم الدرينى.
* الم ندس المذكور ل بحث منشور في :
تشكيل لجنة
Energy Journal ,Vol .156,Pages 328-351..
على أن تكون اللجن مكون من - :
الحكم
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .مدحت محمود سرور
رئيسا ً
مشرفا ً
 -2أ.د .عبد الحميد عطية السيد أستاذ متفرب بالكلية
وعضواً
أستاذ متفرب بكلية ال ندسة جامعة
 -3أ.د .محمود محمد أبو النصر

دكتوراه
نسبة
ااقتباس
من 3
إلى
%25

خريف
2016

وافق
المجلس

عين شمس

عضوا ًًً ًً ًً
 -4أ.د .وائل مصطفى المغالنى أستاذ ورئيس مجلس القسم مشرفا ً
وعضوا ًًً ًً ًً

خامسا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الموضوع

الدرجة

اسم الطالب :فاطمة محمود على ب رام

من
الدرجات

ماجستير
موضوع :تصميم وحدة لمعالجة الغاج الطبيعى.
 Design of natural gas treatment plant.ال ندسة

تحت إشراف :أ.د .محمد حسين عبد المجيد.
اسم الطالب :منة هللا عبد المنعم مصطفى عبد اللطيف
ماجستير
موضوع :تصميم وحدة انتاج النيتروجين.
 Design of nitrogen production plant.ال ندسة
تحت إشراف :أ.د .محمد حسين عبد المجيد.
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تاريخ القيد

القرار

خريف
2015

وافق
المجلس

خريف
2014

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:

تشكيل لجنة
الحكم

اسم الطالب :سارة عماد الدين محمد طاف
موضوع :إجالة بع العناصر الثقيلة من مياه الصرف الصناعى.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :دراسة معدل إجالة أيونات النحاس من
المياه الملوثة على مجموعة من أقراص الجنك الملساء المموجة الم تجه)
علما ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Study the removal of copper ions from waste solution
using an array of smooth and corrugated vibrating zinc
discs.
تحت إشراف :أ.د .شعبان على عطية نصير  ،د .دينا عبد القادر الجيار.
الم ندس المذكور ل بحث منشور في :
The 4th International Conference in Chemistry 24th Egyptian
– Chemical Conference, 11-14th December 2018, Marsa Alam
Egypt.

على أن تكون اللجن مكون من - :
 -1أ.د .أحمد أمين جعطوط
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -2أ.د .شعبان على عطية نصير
وعضواً
 -3أ.د .إبراهيم حسن محمد إبراهيم أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا
أستاذ متفرب بالكلية

عضوا ًًً ًً ًً
اسم الطالب :سمر نصر عبد الدايم عبد الودود
موضوع :دراسة حول إجالة بقع الجيت بإستخدام نفايات ورق الصحف
ومتراكبة نفايات ورق الصحف مع نفايات البولى ستيرين المسلفنة.
& Study on oil spill removal using waste newspapers
composite with sulfonated waste polystyrene.
تحت إشراف :أ.د .محمد حسين عبد المجيد  ،أ.د .جي ان فاروق مل  ،د.
راندا إصالح خليفة.
الم ندس المذكور ل بحث منشور في :
18th Arab International Conference on Materials
Science and scientific instrument, 22-23 December 2018,
Alexandria, Egypt.
تشكيل لجنة
على أن تكون اللجن مكون من - :
الحكم
 -1أ.د .محمد حسين عبد المجيد أستاذ متفرب بالكلية
مشرفا ً ورئيسا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -2أ.د .أحمد أمين جعطوط
عضواً
أستاذ وقائم بأعمال رئيس القسم بالكلية
 -3أ.د .جي ان فاروق مل
مشرفا ً
وعضوا ًًً ًً ًً
 -4أ.د .محمد سمير محيى الدين أستاذ بمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات
التكنولوجية

ماجستير
العلوم
ال ندسية
نسبة
ااقتباس
 19من
%25

ماجستير
العلوم
ال ندسية
نسبة
ااقتباس
 24من
%25

خريف
2013

خريف
2016

وافق
المجلس

وافق
المجلس

عضوا ًًً ًً ًً

سادسا ً  :قسم هندسة اإلنتاج -:
الموضوع
إلغاء
التسجيل

اسم الطالب :أمل إبراهيم محمد السكرى
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الدرجة
ماجستير
العلوم

تاريخ القيد
ربيع 2018

القرار
وافق
المجلس

بناء على
طلب
سابعا ً  :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
الموضوع

تشكيل
لجنة
اامتحان
الشامل

الدرجة

اسم الطالب :شيماء السيد ط حسن على
موضوع :نمذجة التأثير ال يدروديناميكى ألسلوب الحماية الساحلية
في منطقة تكسر األمواج.
Modeling of the hydrodynamic impact of the coastal
protection method in the surf zone.
تحت إشراف :أ.د .راوية منير قنصوة ،د .محمد محمود عبد المعطى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .عالء الدين أحمد مصطفى يس أستاذ متفرب بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرب بالكلية مشرفا ً
 -2أ.د .راوية منير قنصوة
وعضواً
أستاذ ورئيس القسم بالكلية
 -3أ.د .حسام الدين محمد مغاجى
عضواً

ثامنا ً  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
الموضوع

من
الدرجات

ال ندسية

اسم الطالب :هشام عو عو شمس
موضوع :تطبيقات ال ندسة النووية.
رأت لجنة الحكم تعديل عنوان البحث ليصب  :إعداد وتوصيف ج اج
 CdS/CdTeاستشعار األشعة السينية.
Preparation and characterization of Cds/CdTe
device for x-ray sensing.
تحت إشراف :أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى ،أ.د .هناء حسن أبو
جبل ،د .معتج باهلل سليمان.
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تاريخ القيد

خريف
2016

الدرجة

دكتوراه

تاريخ القيد

خريف
2012

القرار

وافق
المجلس

القرار

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :أحمد حلمى محمد السيد
موضوع :تطبيقات ال ندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .محمد السيد سليمان ناجى ،أ.د .هناء حسن أبو
جبل ،أ.د .محمد عبد المنعم جاهين.
على أن تكون اللجن مكون من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد السيد ناجى
ورئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ متفرب بالكلية
 -2أ.د .هناء حسن أبو جبل
وعضواً
 -3أ.د .محمد حسن محمد حسن أستاذ بالكلية
عضوا ًًً ًً ًً
 -4أ.د .محمد كمال عبد هللا شعت أستاذ متفرب ب يئة الطاقة الذرية
تشكيل لجنة
عضوا ًًً ًً ًً
الحكم
اسم الطالب :إبراهيم عادلى إبراهيم حسن
موضوع :تطبيقات ال ندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .علياء عادل بدوى  ،أ.د .محمد نجيب حسن على
(رحم هللا)  ،أ.د .محمد كمال عبد هللا شعت  ،د .أحمد عماد الدين
فت هللا.
على أن تكون اللجن مكون من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد السيد ناجى
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .علياء عادل بدوى
وعضواً
 -3أ.د .مصطفى عجيج عبد الوهاب أستاذ ب يئة الطاقة الذرية بالقاهرة
عضوا ًًً ًً ًً

تاسعا ً  :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
الموضوع

من
الدرجات

اسم الطالب :عال العربى حسن عبد العجيج
موضوع :تطبيقات تحويالت هيلبرت كتقنية تشخيص األعطال
بالمحرك الحثى.
Application of Hilbert transform as an induction
motor fault detection technique.
تحت إشراف :أ.د .مينا بديع عبد الملك  ،أ.د .ثروت نجيب حنا
ميخائيل  ،أ.د .ن ى عثمان قرنى.
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ماجستير
العلوم
ال ندسية
نسبة
ااقتباس
 22من
%25

ربيع
2017

ماجستير
العلوم
ال ندسية
نسبة
ااقتباس
 24من
%25

خريف
2012

الدرجة

دكتوراه

تاريخ القيد

خريف
2015

وافق
المجلس

وافق
المجلس

القرار

تابع  :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:

من
الدرجات

اسم الطالب :جون عجيج بياوى عجيج
موضوع :تسطي كسب مكبر األلياف البصرية المشاب بااربيوم بإستخدام
محجوج براج الليفى البصرى المائل.
Erbium doped fiber amplifier gain flattening using
tilted – fiber Bragg grating.
تحت إشراف :أ.د .محمد على محمود العسيرى  ،أ.د .مصطفى حسين على
حسن.
اسم الطالب :عمرو جمال السيد شحات عبد القادر
موضوع :تعجيج إنعا الكسب لمكبرات أشباه الموصالت البصرية الكمية
النقطية.
Enhancing gain recovery in quantum dot
semiconductor optical amplifiers.
تحت إشراف :أ.د .على محمد على عكاج  ،أ.د .السيد أحمد إسماعيل
محمد.

عاشراً  :قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن -:
الموضوع
تعديل لجنة
إشراف

اسم الطالب :عبد هللا حسن بكارى
موضوع :تحليل االرتطام الناتع عن تصادم المركبة ذات المقدمة البصلية
من الجانب.
تحت إشراف :أ.د .مصطفى محمد الجمال ،د .ماجد محمد عبد النبى.
وذلك بإضافة أ.د .يحيى عبد السالم عبد الناصر االستاذ بالكلية إلى لجنة
ااشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادت .

حادى عشر  :قسم هندسة المواصالت -:
الموضوع
اسم الطالب :هشام إبراهيم لطفى محمد فريد
موضوع :طرق تعميق األرصفة البحرية.
Quay walls deepening techniques.
تحت إشراف :أ.د .محمد السيد النجار.
من
الدرجات اسم الطالب :أحمد عبد السالم عبد المقصود الطيبانى
موضوع :التأثير المتبادل لألمواج وحواجج األمواج الغاطسة.
Wave submerged breakwater interaction.
تحت إشراف :أ.د .محمد السيد النجار.
ثانى عشر  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
الموضوع

ماجستير
العلوم
ال ندسية

ماجستير
العلوم
ال ندسية

الدرجة
ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2016

خريف
2010

تاريخ القيد
ربيع
2016

الدرجة

تاريخ القيد

ماجستير
ال ندسة

خريف
2013

ماجستير
ال ندسة

ربيع
2014

الدرجة

تاريخ القيد

اسم الطالب :عبد هللا محمد عبد العظيم السعداوى
موضوع :معالجة اللغة الطبيعية بإستخدام تقنيات التعلم العميق.

تشكيل لجنة
الحكم

مع تحديد عنوان البحث ليصب ( :تقنية جديدة لتمثيل النص بإستخدام
المتوسط الموجون للكلمات المتضمنة) علما بأن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.

A new text representation technique using
weighted average word embedding.
تحت إشراف :أ.د .نجوى مصطفى المكى  ،د .مروان عبد الحميد
تركى.
الم ندس المذكور ل بحث منشور في :
International Japan-Africa Conference on Electronics,
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ماجستير
العلوم
ال ندسية
نسبة
ااقتباس 7
من %25

القرار

خريف
2013

القرار

القرار

Communications and Computations (JAC-ECC), held at
Egypt Japan University of Science and Technology (EJust), Alexandria, Egypt, December 2018, pp. 161-164.

على أن تكون اللجن مكون من - :
أستاذ متفرب بالكلية
 -1أ.د .محمد سعيد أبو جبل
رئيسا ً
أستاذ متفرب بالكلية مشرفا ً
 -2أ.د .نجوى مصطفى المكى
وعضواً
 -3أ.د .صال عبد الشكور الش ابى أستاذ مساعد متفرب بمع د
البحوث الطبية

عضواً
إلغاء
التسجيل بناء اسم الطالب :شيماء خلف م نى
على طلب

ماجستير
العلوم
ال ندسية

ثالث عشر  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:
الموضوع

الدرجة

ربيع
2014
تاريخ القيد

اسم الطالب :أحمد محمد إسماعيل محمد البسيونى

من
الدرجات

موضوع :تطبيقات الشعيرات الطبيعية في البوليمرات المركبة لألغرا
الصناعية.

Application of green fibers in polymeric matrix
composites for industrial applications.
تحت إشراف :أ.د .عالء عبد الفتاح عرفة  ،أ.د .أشرف حسين
النحراوى  ،أ.د .أحمد حسنين محمود حسنين.
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ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2011

القرار

تابع  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:
اسم الطالب :شيرين عماد على حافظ الطراهونى

من

موضوع :دراسة تأثير الخواص الفيجيائية والميكانيكية للنجيل الصناعى
على أدائ .

Studying the physical and mechanical properties
الدرجات
of artificial turf affecting its performance.
تحت إشراف :أ.د .مجدى عبد المنعم المسيرى  ،أ.د .سمر أحمد
محسن مختار  ،د.رانيا أحمد محروس الديب.
اسم الطالب :إيمان مصطفى إبراهيم عطية
موضوع :التقييم الموضوعى لتوبير األقمشة.
Objective evaluation of fabric pilling.
تحت إشراف :أ.د .عادل صالح الدين الج ينى.
تشكيل لجنة على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرب بالكلية
اامتحان  -1أ.د .عايدة محمد ف مى شتا
رئيسا ً
الشامل
 -2أ.د .عادل صالح الدين الج ينى أستاذ متفرب بالكلية مشرفا ً
وعضواً
 -3أ.د .شيرويت حسين الغلمى أستاذ مساعد بالكلية
عضواً
اسم الطالب :نشوى فتحى حامد عجمية
موضوع :راحة المستخدم ألداء األقمشة المحاكة.
تحت إشراف :أ.د .عادل صالح الدين الج ينى  ،أ.د .شيرويت حسين
الغلمى.

تعديل لجنة
إشراف

ماجستير
العلوم
ال ندسية

خريف
2016

دكتوراه

وذلك بإضافة د .وائل أحمد السيد حميده المدرس بالقسم إلى لجنة
ااشراف لحاجة البحث الى تخصص سيادت .
اسم الطالب :ن ى سعد الدين محمد سيد أحمد بندق
موضوع :راحة المستخدم ألداء األقمشة المحاكة.
تحت إشراف :أ.د .عادل صالح الدين الج ينى  ،أ.د .شيرويت حسين
الغلمى.

وذلك بإضافة د .وائل أحمد السيد حميده المدرس بالقسم إلى لجنة
ااشراف لحاجة البحث الى تخصص سيادت .

خريف
2013

دكتوراه

خريف
2016

خريف
2016

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 - 1النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجسة
دبلوم الدراسات العليا خريف  2018في ال ندسة الكيميائية  ،ال ندسة الميكانيكية  ،ال ندسة البحرية وعمارة السفن.
القرار :وافق المجلس على إعتماد النتيجة.
 - 2النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة
اامتحان الشامل لكل من :
القسم
ااسم
ال ندسة الكيميائية
أحمد صالح فت هللا عبد اللطيف
ن ال أحمد محمود أحمد
ال ندسة الك ربية
عبد ال ادى حلمى عبد الكريم
محمود رشاد أحمد محمود
القرار :وافق المجلس على إعتماد نتيجة اامتحان الشامل.
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 - 3النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحسوث بشسأن التعساون بسين
الكلية وشركة ااسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك).
القرار :وافق المجلس على المذكرة المعروضة.

مرف
ق
رقم
()1
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محضر
مجلس الكلية
الجلسة الممتدة
للعام الجامعى 2019 / 2018
بتاريخ  19فبراير 2019
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الموضوعات -:
 – 1وافق مجلس الكلية على اعتماد نتائع الخريجيين من البرامع العلمية المتخصصة لفصل الخريف للعام الجامعى  2019/2018وبيان ا
كالتالى :
أ -برنامع العمارة والتشييد
GPA
No. of Students
4.00 - 3.70
0
3.69 - 3.30
0
3.29 - 3.00
0
2.99 - 2.70
0
2.69 - 2.30
3
2.29 - 2.00
1
4
ب -برنامع هندسة الغاج والبتروكيماويات
GPA
No. of Students
4.00 - 3.70
0
3.69 - 3.30
0
3.29 - 3.00
0
2.99 - 2.70
0
2.69 - 2.30
0
2.29 - 2.00
3
3
ج-برنامع الك روميكانيكا
GPA
No. of Students
4.00 - 3.70
0
3.69 - 3.30
0
3.29 - 3.00
0
2.99 - 2.70
1
2.69 - 2.30
1
2.29 - 2.00
9
11
د-برنامع الحاسبات واالتصاالت
GPA
No. of Students
4.00 - 3.70
0
3.69 - 3.30
0
3.29 - 3.00
0
2.99 - 2.70
0
2.69 - 2.30
3
2.29 - 2.00
5
8
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