
 
 
 
 
 
 
 

 محضر
 مجلس الكلية 
 ( 7الجلسة رقم ) 

 2020/    2019للعام الجامعى  
 2020  فبراير  11بتاريخ  



2 

  2020 /11/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

برئاسة السيد   2020 / 2/ 11اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
مجدى   / أمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وعميد الكلية  –سعيد محمد عبد القادر عالم  /  ورــــاذ الدكتــاألست

 وقد حضر الجلسة كل من:  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،  -عبد العظيم أحمد سليمان  
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسن  

   رؤساء األقسام  

 مد مراد مغازىأ.د. حسام الدين مح  أ.د. على محمد على عكاز  

 أ.د. علياء عادل محمد بدوى  أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم  

 أ.د. جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش   أ.د. طارق إبراهيم على عبيدو 

 أ.د. هشام بهاء الدين محمد الرفاعى   أ.د. محمد السيد محمد النجار  

 عبد المجيد الجوهرى أ.د. محمد مرسى   أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم المصرى 

 أ.د. وائل محمد مصطفى قطب المغالنى   أ.د. ريم عبد المغيث عبد العليم القديم 

   د. يسرى إبراهيم طه عثمان  

   أساتذة من األقسام 

 أ.د. نزيه أسعد يونان   أ.د. محسن محرم زهران  

 أ.د. رأفت إبراهيم مشالى   أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين 

 أ.د. محمد نبيل على سالم شكرى   .د. سعيد عبد المجيد عجمى أ 

 أ.د. هبة وائل صديق لهيطة   أ.د. عبد الحميد إبراهيم جمعة  

 عاطف عبد المنعم عطا محمد أ.د.   أ.د. نهى عدلى محمد عبد الرحمن عطية 

 أ.د. تغريد محمد أحمد زويل   أ.د. أشرف رجب على محمد  

 مدرسين من األقسام  ام أساتذة مساعدين من األقس
 د. عبد الحميد محمد عبد الرؤوف اللقانى   د. دينا محمد سامح طه  
 د. طارق محمد إبراهيم محمود   د. على محمد على جاد النجار  
 أعضاء مجلس الكلية من الخارج 

 ب. أعضاء من خارج الكلية   أ. أعضاء من داخل الكلية  
 يد الجناينىم. أسامة الس  أ.د. عصام أحمد سالم  
 لواء.د. عصام الدين أحمد ثابت   أ.د. محمد عبد الفتاح شامة 
   محمد نصر الدين حسن دميرأ.د.  
   حسام محمد فهمى غانمأ.د.  
   رشدى رجاء زهرانأ.د.  

 مدعـوون : 
لمدير التنفيذى للمركز د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى )مدير وحدة ضمان الجودة( ، د. مصطفى شوقى محمد رمضان )اأ. 

 الهندسى(
  عفاف خميس إبراهيم العوفى أ.د. نيابة عن  سمر أحمد محسن محمد مختارأ.د. :  توقد حضر

 عصام مصطفى محمد وهبة  ، أ.د. وليد عبد العظيم إبراهيم البرقىأ.د.   اعتذر عن عدم الحضور: 
 .حمد على حسنينأ.د. على السيد عبد الجليل األشرم ،  ك. متغيب عن الحضور: 
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، ورحب بالسادة أعضاء المجلس ،  "بسم هللا الرحمن الرحيمذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة "استهل السيد األستا
 وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

 . 2020يناير   14بتاريخ   2019/2020للعام الجامعى  ةسسادالالتصديق على محضر الجلسة تم  أوالً : 
 

ً ثاني  - : الموضوعات العامة :ا
تعديل الفقرة )ج(  على  12/2019/ 28بتاريخ  بموافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة مجلس الكلية علماً  أحيط  – 1

البرامج الدراسية العامة للمرحلة الجامعية األولى بنظام  ( من المقترح اإلدارى والمالى لتشغيل 6من المادة )
يكون  "  لتكون على النحو التالى 2019/ 5/ 25ق أن وافق عليه مجلس الجامعة فى الساعات المعتمدة ، والذى سب 

لكل كلية مساعد لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لإلشراف األكاديمى يكلفه عميد الكلية ، ولديه خبرة فى  
 . " التعامل مع نظام الساعات المعتمدة

ً  أحيط – 2 المدير التنفيذى إلدارة الوافدين بالجامعة ،  تاذ الدكتور / األسالسيدة بما ورد من  مجلس الكلية علما
/ رئيس اإلدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم  السيدة األستاذ الدكتور بخصوص الخطاب الوارد من 

 العالى ، والذى يفيد بالتأكيد على ما يلى : 
العليا فى إطار البرامج التنفيذية بين مصر والدول  إعفاء الطالب المقيدين على منح دراسية بمرحلة الدراسات  –أ 

 األخرى من رسوم التسجيل التى تفرضها الكليات بالجنيه المصرى. 
عدم تحصيل أى رسوم تعليمية إضافية عالوة على رسوم الوافدين بالنسبة للطالب المقيدين بالبرامج العادية   -ب

تقوم الجامعة بتحصيل   العلمية المتخصصةلمقيدين بالبرامج بالمرحلة الجامعية األولى فقط ، وبالنسبة للطالب ا
الطالب   أعلى مبلغ )سواء من مصروفات الوافدين أو من مصروفات البرنامج الخاص( ، ويستثنى من ذلك 

المقيدين على منح دراسية من دول حوض النيل ، وعليه فإنه ال يجوز مطالبة الوافدين بسداد المصروفات  
 بالجنيه المصرى. 

ً  أحيط – 3 بما ورد من األستاذ الدكتور / المشرف على إدارة توكيد الجودة بالجامعة بشـأن اإلعـالن  مجلس الكلية علما
عن فتح باب التقدم لمشروعات تأهيل المعامل لإلعتماد الدولى بمؤسسات التعليم العالى )الدورة الثانية عشر( علمـاً 

 .18/3/2020الموافق  بأن أخر موعد لتسليم المقترحات يوم األربعاء
ً  أحيط – 4 األستاذ المساعد المتفـر  بقسـم  –بما ورد من األستاذ الدكتور / محمد رزق محمد رزق  مجلس الكلية علما

شأن تأجيـل ة بــة اإلسكندريـجامع –ـة ة الهندسالهندسة الكهربية والباحث الرئيسى لحاضنة الذكاء اإلصطناعى بكلي
والذى كان مقرراً فى نسخته الثانية عشرة  ITW (Internet with Today’s World)عقد المؤتمــر السنوى 

 .IEEEإلى موعد الحق وذلك بناء على طلب ،  2020 فبرايرمن شهر  15إلى  14فى الفترة من إنعقاده 
بشـأن سـفر الفـرق  9/12/2019على توصيات لجنة المسابقات بالكلية فـى جلسـتها بتـاريخ  وافق مجلس الكلية – 5

 لطالبية فى المسابقات المحلية والدولية ودعمهم مادياً.ا
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 -: الموضوعات العامة : تابع
ً  أحــيط – 6 ( بتــاريخ 6بموافقــة المجلــس التنفيــذى للبــرامج العلميــة المتخصصــة بجلســته رقــم ) مجلــس الكليــة علمــا

فير الكتـب الدراسـية على مقترح المدير التنفيذى بشـأن التواصـل مـع دور النشـر والمـوزعين لتـو 29/12/2019
، والتواصـل  2020المطبوعة أو اإللكترونية لطالب البرامج بأسعار مناسبة مع إمكانية التطبيق مـن فصـل الربيـع 

مــع شــركة بكــة لتوزيــع الكتــب الدراســية وذلــك لتــوفير الكتــاب الدراســى لمــادة الــديناميكا لطــالب البــرامج العلميــة 
صرى لهـذا الكتـاب بجمهوريـة مصـر العربيـة ، علمـاً بإمكانيـة تواجـد المتخصصة حيث أن الشركة هى الموزع الح

 ولمدة مناسبة. 2020فبراير  8الشركة بالكلية إعتباراً من 
تشكيل لجنة برئاسـة األسـتاذ الـدكتور / وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث ، وذلـك على  وافق مجلس الكلية – 7

مـا يخـص موضـوعات األجـازات بـدون مرتـب لمرافقـة الزوج/الزوجـة ، لتفعيل قرارات مجلس الجامعة الصادرة في
، وتفويض األستاذ الدكتور  28/12/2019الشأن بجلسته بتاريخ    وذلك بناءاً على ما اتخذه مجلس الجامعة فى هذا

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث فى إختيار السادة أعضاء اللجنة. /
رير وميزانية مؤتمر اإلسكندرية الدولى العاشر للهندسة اإلنشائية والجيوتقنية وإدارة التق وافق مجلس الكلية على  –  8

، بعـد أن قـام  بفندق هلنان فلسطين باإلسـكندرية 2019ديسمبر  19 – 17المشروعات والذى عقد فى الفترة من 
ن أعمـال المـؤتمر رئـيس المـؤتمر ، بإسـتعراض تقريـر مفصـل عـ  –السيد األستاذ الدكتور / محمد ناصر درويـ  

 وميزانيته.

 ً  -: الهدايا والتبرعات : ثالثا
المقدم من شركة اإلسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات )أنربك( بمبلغ  قبول التبرع  وافق مجلس الكلية على – 1

 لكالً من : ألف جنيه ال غير( ، وذلك  مائتىجنيه )  200000
ير( لدعم صندوق التكافل للطلبة غير القادرين لسداد  جنيه )خمسون ألف جنيه ال غ 50000مبلغ  .1

 المصروفات الدراسية. 

 . 2019/2020جنيه )خمسون ألف جنيه ال غير( لدعم مشروعات التخرج للعام الجامعى   50000مبلغ   .2

 جنيه )خمسون ألف جنيه ال غير( لدعم العملية التعليمية بشراء أجهزة حاسب آلى وطابعات.  50000مبلغ   .3

 جنيه )خمسون ألف جنيه ال غير( لتطوير وتحديث معامل الكلية.  50000مبلغ   .4

  100000بمبلغ  شركة لكترو للصناعات الكهربائية والمقاوالتالمقدم من قبول التبرع  وافق مجلس الكلية على - 2
إلنشاء وديعة يخصص عائدها السنوى للطالب األول المتفوق بقسم  ال غير( مصرى ألف جنيه  مائةجنيه )

دسة الكهربية شعبة قوى ، على أن تكون الجائزة بإسم المهندس / محمد عبد الرزاق الحبشى وشهرته م.  الهن
 عابد الحبشى. 
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 شئون هيئة التدريس 
 أواًل: الترقيات والتعيينات 

 التعاقد مع العلماء المتميزين -
 القرار الموضوع  القسم االسم م

1 
حمد عبد الرحمن  أسامة أ ا.د.

       المصرى 
هندسة  ال

 الميكانيكية   

ــس القســم بشــأن  ــراح مجل ــى إقت النظــر ف
مـن سـيادته مع  تجديد تعاقدالموافقة على 

ــزيين ــاء المتميـ ــة العلمـ ــوثهم  فئـ ــى بحـ فـ
ــراتهم  ــن وخبــ ــاراً مــ ــام اعتبــ ــدة عــ لمــ

 .11/2/2021وحتى  12/2/2020

 وافق المجلس

 

 ( ة فقط)مجلس الكلية على مستوى األساتذ  منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 

شيرويت حسين عبد  د. 
   اللطيف الغلمى 

 

ستاذ أ
 مساعد  

الغزل  هندسة 
   والنسيج

ــــلس القســــم  النظــــر فــــى إقتــــراح مـج
ــى  ـــة علـــــ ــــ ــنحبشـــــــأن الموافـق  مـــــ

ــيادته ــى لوظيـفــــ  اســـ ــب العلمـــ  ةاللقـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى توصــــية  أســــتاذ
 ت.العلمية الدائمة للترقيا ةاللجن

وافق  
 المجلس

2 
حمد متولى  أد. عمرو 

 الشريف  
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة  
 الكهربية  

ــــلس القســــم  النظــــر فــــى إقتــــراح مـج
ــى  ـــة علـــــ ــــ ــنحبشـــــــأن الموافـق  مـــــ

ــ   ةســـــيادته اللقــــــب العلمــــــى لوظيـفـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى توصــــية  أســــتاذ
 العلمية الدائمة للترقيات. ةاللجن

وافق  
 المجلس

3 
د. مصطفى يسرى زكى  

 ى النعناع
ستاذ أ

 مساعد

هندسة  
الحاسب 
 والنظم  

ــــلس القســــم  النظــــر فــــى إقتــــراح مـج
ــى  ـــة علـــــ ــــ ــنحبشـــــــأن الموافـق  مـــــ

ــ   ةســـــيادته اللقــــــب العلمــــــى لوظيـفـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى توصــــية  أســــتاذ
 العلمية الدائمة للترقيات. ةاللجن

وافق  
 المجلس
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 ( ة واألساتذة المساعدين فقطساتذ)مجلس الكلية على مستوى األمساعد   منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 

منى عبد العزيز عباس  د. 
 محمد السلماوى

 
 مدرس 

الهندسة  
   االنشائية 

ــــلس القســــم  النظــــر فــــى إقتــــراح مـج
ــى  ـــة علـــــ ــــ ــنحبشـــــــأن الموافـق  مـــــ

ــيادته ــى لوظيـفــــ  اســـ ــب العلمـــ  ةاللقـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى  مســــاعدأســــتاذ 

ــية اللجـنــــ  ــة  ةتوصـــ ــة الدائمـــ العلميـــ
 للترقيات.

وافق  
 المجلس

 مدرس  حمد  أد. ياسر سعد محمد  2
الهندسة  

 الميكانيكية   

ــــلس القســــم  النظــــر فــــى إقتــــراح مـج
ــى  ـــة علـــــ ــــ ــنحبشـــــــأن الموافـق  مـــــ

ــ   ةســـــيادته اللقــــــب العلمــــــى لوظيـفـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى  مســــاعدأســــتاذ 

ــية اللجـنــــ  ــة  ةتوصـــ ــة الدائمـــ العلميـــ
 للترقيات.

وافق  
 المجلس

 

 تعيين فى وظيفة مدرسال -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 
سماعيل  إمحمد شوقى د. 
 حمد    أسيد 

مدرس  
 مساعد   

الهندسة  
 الميكانيكية   

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى إقتــ ــر فــ النظــ
 تعيـــــــينبشــــــأن الموافقـــــــة علــــــى 

ــة  ــى وظيفـ ــيادته فـ ــدرسسـ ــم  مـ بالقسـ
ــوله ــة  لحصـــ ــى درجـــ ــدكتوراهعلـــ  الـــ

 من جامعة اإلسكندرية.

فق  وا
 المجلس

 

 مساعد التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 
كريم محمد على عطية  م. 

      البرعى  
 معيد 

الهندسة  
   الكهربية  

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى إقتــ ــر فــ النظــ
 تعيـــــــينبشــــــأن الموافقـــــــة علــــــى 

مـــــــدرس فـــــــى وظيفـــــــة  هســـــــيادت
بالقســـــم لحصـــــوله علـــــى  مســـــاعد

جامعــــــة مــــــن  درجــــــة الماجســــــتير
 اإلسكندرية.

وافق  
 المجلس
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 -: اً: اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةنيثا
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 
حمد عبده  أمى محمود د. 

    يوسف   
    االنتاج   هندسة    مدرس 

ــأن  ــم بش ــس القس ــراح مجل ــى إقت ــر ف النظ
 الطلــب المقــدم مــن ســيادتها الموافقة على

بــدون مرتــب  ةخاصال ةجـــــــــازاأل تجديدل
ــزوج ــة الـ ــة  لمرافقـ ــل بالمملكـ ــذى يعمـ الـ

عــام العربية السعودية  لمدة عام فى إطــار 
ــانى ــاراً  ث ــن  اعتب ــى  15/11/2019م حت
مــع التصـــريح لســـيادتها  14/11/2020

 بالعمل أثناء االجازة. 
 ال يوجد. : ةعدد سنوات اإلعار

وافق  
 المجلس

 

 تقاالت وإنهاء الخدمة :اً : اإلسثالث
 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

1 
هشام جود الكريم محمد  م. 

   رسالن
 معيد 

هندسة  
الحاسب 
 والنظم

ــر فــــى اقتــــراح مجلــــس القســــم  النظــ
ــة ــأن الموافقــ ــى  بشــ ــةعلــ ــاء خدمــ  انهــ

ــاراً  ــل اعتبــ ــن العمــ ــه عــ ــيادته لتغيبــ ســ
ــن  ــاريخ مــــ ــاريخ  24/4/2019تــــ )تــــ

علمــــــاً اســـــتالمه العمــــــل بالقســــــم( ، 
فــــى بأنــــه تــــم إنــــذاره بكتــــابى الكليــــة 

19/12/2019  ،
25/12/2019. 

وافق  
 المجلس

 م. كريم السيد محمد السيد   2
مدرس  
 مساعد   

الهندسة  
 المعمارية  

ــر فــــى اقتــــراح مجلــــس القســــم  النظــ
ــة ــأن الموافقــ ــى  بشــ ــةعلــ ــاء خدمــ  انهــ

ــاراً  ــل اعتبــ ــن العمــ ــه عــ ــيادته لتغيبــ ســ
ــن  ــاريخ مــــ ــاريخ  9/12/2019تــــ )تــــ

ســـــيادته بريـــــد الكترونـــــى( ، إرســـــال 
ــة  ــابى الكليـ ــذاره بكتـ ــم إنـ ــه تـ ــاً بأنـ علمـ

،  19/12/2019فــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
25/12/2019. 

وافق  
 المجلس
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 -: التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدداً : رابع 

 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

1 
حمد  أا.د. محمد نور الدين 

 عبد المنعم   
ستاذ أ

 متفر   
الهندسة  
 ية   الميكانيك

النظــــر فــــى إقتــــراح مجلــــس القســــم 
ــأن  ــةبشــ ــى  الموافقــ ــذر علــ ــول العــ قبــ

المقـــــدم مـــــن ســـــيادته عـــــن فتـــــرة 
ــدة)  ــاوز لمـ ــة  7تجـ ــازة خاصـ ــام( اجـ ايـ

ــاء  ــد انتهـــ ــك بعـــ ــب وذلـــ ــدون مرتـــ بـــ
االجـــازة الخاصـــة بـــدون مرتـــب حيـــث 

جـــــازة خـــــالل أن ســــيادته قـــــد مــــنح أ
ــن  ــرة مــــ ــى  18/12/2019الفتــــ حتــــ

ــم ان  31/12/2019 ــع العلــــــــــ مــــــــــ
ــيادته ـقـــــ  ــوم ســــ ــل يــــ ــلم العمــــ د تســــ

وذلــــــك بســــــبب ظــــــروف  8/1/2020
 .عائلية خاصة

وافق  
 المجلس

2 
ا.د. سهير فتحى خميس  

 رزيقة  
ستاذ أ

 متفر   
الهندسة  

 الميكانيكية   

ــم  ــس القســ ــراح مجلــ ــى إقتــ ــر فــ النظــ
قبــــول العــــذر علــــى  الموافقــــةبشــــأن 

عـــــن فتـــــرة  المقـــــدم مـــــن ســـــيادتها
ــدة)  ــاوز لمــــ ــام(  7تجــــ ــازة أايــــ جــــ

لــــك بعـــــد خاصــــة بــــدون مرتـــــب وذ
نتهـــــاء االجـــــازة الخاصـــــة بـــــدون إ

ــث  ــب حيـ ــت أمرتـ ــد منحـ ــيادتها قـ ن سـ
ــن أ ــرة مــــــ ــالل الفتــــــ ــازة خــــــ جــــــ

ــى  18/12/2019 حتــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــــــع العلـــــــــــم ان  31/12/2019

ــيادته ــد تســــلم اســ ــل يــــوم  تقــ العمــ
ــروف  8/1/2020 ــبب ظـــ ــك بســـ وذلـــ

 .عائلية خاصة

وافق  
 المجلس
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 -:ما يستجد من أعمال اً : خامس
لشغل  ، حمد محمد على صالح أالمهندس/ عودة السيد بشأن  الميكانيكيةهندسة السم قمجلس النظر فى اقتراح  - 1

  19/3/2019ن مجلس الجامعة وافق بتاريخ أوظيفة مدرس مساعد بالقسم بعد حصوله على درجة الدكتوراه )حيث 
  156اً لنص المادة على تحويل سيادته لوظيفة ادارية يعد استنفاذه فترة السماح بعد تجاوز خمس سنوات وذلك تطبيق

ً لقرار مجلس الجامعة رقم ) مجلس   ن تعديل قراربشأ 2019( لسنة 22من قانون تنظيم الجامعات( وذلك تطبيقا
الخاص بالمعيدين والمدرسين المساعديين الذين لم يحصلوا على الدرجة العلمية   2018( لسنة 57)  الجامعة رقم

 . داريةإخرى أالمطلوبة وتم نقلهم لوظائف 

 وافق مجلس الكلية.  رار : الق
 

حمد السيد محمود محمد ) المرشح الثانى  أ / النظر فى اقتراح قسم هندسة الحاسب والنظم بشأن ترشيح المهندس - 2
  حشي  لعدم موافاة إدارة حمد أاسراء محمد عبد اللطيف  /  احتياطى( لشغل وظيفة معيد بالقسم بدالً من المهندسة 

ً الكلية بموسغات تعيين سيادت رئيس الجامعة   / قد وافق ا.د، بأن المهندسة / منة هللا صالح الدين عبد العزيز  ها ، علما
 األول(.  حتياطى/ بوال بولس باسيلى صليب )المرشح اإل  المهندس من  على ترشيحها معيدة بالقسم بدالً 

 وافق مجلس الكلية.  القرار : 
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 الشئون التعليمية 
 

 لقرارا توصية لجنة شئون طالب  الموضوع  م

1 

النظر فـى مقتـرح تحديـد حفـل الوفـاء والتفـوق ليكـون يـوم 
 19/3/2020الخميس الموافق 

وافق   أوصت اللجنة بالموافقة.
مجلس  
 الكلية

2 

النظر فى تحديد األعداد المقترح قبولها فى الكلية للعام 
 كما يلى : 2020/2021الجامعى 

 طالب ثانوية عامة 900 -

 طالب شهادات معادلة 100 -

 طالب شهادات فنية 100 -

 أوصت اللجنة بالموافقة.
وافق  
مجلس  
 الكلية

3 

النظر فى الطلب المقدم من طالب حاصل على دبلوم عالى 
لخريجين الهندسة التطبيقية وبكالوريوس تجارة لإللتحاق 
بالكلية ، وطلبة خريجى كلية التربية شعبة تعليم صناعى 

اً لقرار المجلس لإللتحاق بالبرامج الخاصة شعبة عمارة طبق
 األعلى للجامعات.

نظراً ألن طبيعة الدراسة بالكلية تحتاج 
إلى طالب على قدر عالى من التأهيل فى 
مقررات الرياضيات والفيزياء ، لذلك 

، حيث أن أوصت اللجنة برفض الطلبات
قرار المجلس األعلى للجامعات أعطى 
الصالحية للكليات بالنظر فى أمر قبول 

إذا سمحت اللوائح هؤالء الطالب 
 .الداخلية للكليات بذلك

وافق  
مجلس  

على   الكلية
توصية  
اللجنة 
برفض  
 الطلبات

4 

النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل الكلية  
لشئون التعليم والطالب بشأن القرارات التى يتخذها مجلس 

يقاً الكلية الستكمال وتنفيذ الئحة الساعات المعتمدة وذلك تطب
 ( من الالئحة ، وذلك وفقاً للمقترحات التالية :28للمادة )

 

فقرة )و( الخاصة  18االستمرار في تعطيل المادة  .1
عن طريق المحاضر في حال  FWبالسحب االجباري 
 تدني مستوى الطالب.

ساعة  20طلبة المستوى االعدادي الذين إكتسبوا   .2
يجوز لهم معتمدة وتم تنسيقهم على أحد البرامج العامة، 

ساعة( بعد موافقة  18تسجيل الحمل الكامل في البرنامج )
المرشد االكاديمي، بغض النظر عن معدل الطالب في 
المستوى االعدادي سواء الفصلي أو التراكمي، وذلك 

 .2020بداية من فصل خريف 

من الئحة الساعات المعتمدة والخاصة  20باإلشارة للمادة  .3
إذا إنخفض المعدل الفصلي  بوضع الطالب تحت المراقبة:

فيتم توجيه إنذار أكاديمي له وفي حال كان  2للطالب عن 
فإنه يجوز تسجيل  2المعدل التراكمي للطالب أعلى من 

 ساعة بعد موافقة المرشد األكاديمي.  12أكثر من 

من الئحة الساعات المعتمدة والخاصة  10باإلشارة للمادة  .4
ل على معدل فصلي بشروط التسجيل: يجوز للطالب الحاص

ساعة بعد  20ساعة بدالً من  21تسجيل  3.30أعلى من 
 موافقة المرشد األكاديمي. 

من الئحة الساعات المعتمدة والخاصة  24باإلشارة للمادة  .5
باالنتقال من برنامج إلى آخر داخل الكلية وقرار مجلس 

: يجوز للطلبة المحولين  2019نوفمبر  12الكلية في 
 18خر بتسجيل الحمل الدراسي الكامل )من برنامج إلى آ

ساعة( بغض النظر عن المعدل الفصلي بعد موافقة 
 المرشد االكاديمي. 

من الئحة الساعات المعتمدة والخاصة  33باالشارة للمادة  .6

 

وافق  
مجلس  
 الكلية
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بتطبيق الالئحة على الطلبة الباقين لالعادة وبالنسبة 
للطالب المحولين إلى الكلية والطالب المتقدمين لالمتحان 

ن الخارج يقوم مجلس الكلية بوضع آلية لتوفيق م
أوضاعهم، وبناء على اللجنة المشكلة من قبل لجنة شئون 

إعفاء  تقترح اللجنة المشكلة التعليم والطالب بالكلية: 
الطلبة الباقين لالعادة والمتقدمين لالمتحان من الخارج 

غيير بعض المقررات بين من االنذارت االكاديمية نظراً لت
  ع القرارات السابقة فى هذا الصددئحتين ، وإلغاء جميالال

، وبالنسبة للطلبة المتقدمين من الخارج عند طلبهم 
اإلنتقال لبرنامج آخر فال يتم إلغاء اإلنذارات السابقة لهم 

 فى البرنامج بعد التحويل إلى نظام الساعات المعتمدة.

اصة من الئحة الساعات المعتمدة والخ 18باالشارة للمادة  .7
باالمتحانات والتقييم للمقررات الدراسية: على أساتذة 

والذي يضم  Course Outlineالمقررات القيام بإعالن 
توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب في االسبوع األول  

 Midtermإمتحان  2-1من الدراسة بحيث تتضمن عقد 
، مع ضرورة إعالن درجة األعمال Quizzes 3-2و 

ن الطالب من إتخاذ قرار مكحتى يتدورى بشكل الفصلية 
ً للمادة   13االنسحاب من المقرر في الموعد المحدد طبقا

 فقرة ب من الئحة الساعات المعتمدة.

 لشئون التعليميةتابع : ا
 

5 

النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل الكلية  
طلب المقدم من دار النشر لشئون التعليم والطالب بشأن ال

)كنوز( للتواجد بالكلية خالل معرض األنشطة الطالبية )إتحاد 
 5/3/2020حتى  22/2/2020الطالب( وذلك خالل الفترة من 

لعرض منتجاتها من الكتب المتنوعة بأسعار مخفضة  للطلبة  
، وذلك على أن تكون راعية   %50وبخصومات تصل إلى 

ن تقوم بتقديم خدمات عينية بقيمة  لمعرض األنشطة الطالبية وأ
جنيه لإلعداد وتجهيز حفل لفريقى الكورال والموسيقى  12000

، على أن يكون تحت اإلشراف الكامل  بالكلية والتكفل بمصاريفها
 لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

 

وافق  
مجلس  
 الكلية

 
وبيانها    2019   للعام الجامعى الخريفالمتخصصة لفصل  الخريجيين من البرامج العلمية  يجة النظر فى اعتماد نت  - 6

 كالتالى :
  

المعدل  
 التراكمي 

غاز  
 وبتروكيماويات 

حاسبات 
 وإتصاالت 

 كهروميكانيكا 
عمارة  
 وتشييد 

المنصات  
 البحرية 

 عدد الطالب
النسبة  
 المئوية 

4.00 - 3.70 0 0 0 0 0 0 0.00% 

3.69 - 3.30 0 0 0 0 0 0 0.00% 

3.29 - 3.00 0 0 2 0 0 2 4.76% 

2.99 - 2.70 0 0 0 1 0 1 2.38% 

2.69 - 2.30 4 2 7 10 0 23 54.76% 

2.29 - 2.00 3 1 6 6 0 16 38.10% 

  42 0 17 15 3 7 العدد الكلي



12 

  2020 /11/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

 

 وافق مجلس الكلية على إعتماد النتيجة.  القرار : 
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

 -: تقرير حضور مؤتمر
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
علياء محمد عبد الواحد  . م

    يونس 

بقسم    عيدةم
 االنتاج هندسة 

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
عن  ابالموافقة على التقرير المقدم من سيادتهالثقافية 
الواحد والعشرين للهندسة  مؤتمرال احضوره

الذى عقد خالل الفترة من  لعملياتالصناعية وإدارة ا
 برا  بالتشيكفي  10/7/2019حتى  9/7/2019

 وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق  
 المجلس

 

 -: الدراسية  جازات اإل  :اً نياث
 -:  دراسيةمد أجازة  – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
يحيى حسين عز  . م

 الدين

ساعد بقسم  مدرس م
  الكهربيةلهندسة ا

وعضو االجازة  
الدراسية بجامعة  
كاليفورنيا لوس  

الواليات  ب انجلوس
 المتحدة االمريكية 

ولجنة الكلية للعالقــات  النظر فى اقتراح مجلس القسم 
بالموافقة على مد االجــازة الدرســية لســيادته الثقافية 

ــاراً مــن  ــى  20/9/2019لمــدة عــام ســادس اعتب حت
تاريخ المناقشــة أيهمــا  بدون مرتب أو 19/9/2020

 أقرب تاريخاً.
للحصـــول علـــى  20/9/2014)ســـافر ســـيادته فـــي 
اخــر مــد حصــل عليــه  - امريكــادرجــة الــدكتوراه مــن 
 بمرتب(. 19/9/2019العام الخامس حتى 

وافق  
 المجلس

2 
محمد صالح الدين  . م

 عبد هللا مسعد 

ساعد بقسم  مدرس م
  الكهربيةالهندسة 

وعضو االجازة  
امعة  الدراسية بج

 ماكماستر بكندا 

ولجنة الكلية للعالقــات  النظر فى اقتراح مجلس القسم 
بالموافقة على مد االجــازة الدرســية لســيادته الثقافية 

 24/12/2019اعتبــاراً مــن  ثــامن واخيــرلمدة عــام 
بدون مرتب أو تاريخ المناقشــة  23/12/2020حتى 

 .وذلك نظرا لظروفه المرضية أيهما أقرب تاريخاً 
ــي )ســافر  ــى  24/12/2012ســيادته ف للحصــول عل

اخر مد حصــل عليــه العــام  - كندادرجة الدكتوراه من 
 مرتب(.دون ب 23/12/2019حتى  السابع

وافق  
 المجلس

 

 -:  منح عام للتدريب  – ب
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
يحيى محمد عبد  . م

 الرازق   

معيد بقسم الهندسة 
االنشائية وعضو 

الدراسية  االجازة
بجامعة االباما 

برمنجهام بالواليات 
 المتحدة االمريكية

النظر فــى اقتــراح مجلــس القســم ولجنــة الكليــة للعالقــات 
الثقافية بالموافقة على منح سيادته عام للتــدريب اعتبــاراً 

)اليــــوم التــــالى للمناقشــــة( حتــــى  11/8/2019مــــن 
بــدون مرتــب حيــث نــاق  الدرجــة فــى  10/8/2020
10/8/2019. 

ــى  ــيادته ف ــة  1/9/2015)ســافر س ــى درج للحصــول عل
اخر مد حصل عليــه العــام الرابــع  –الدكتوراه من امريكا 

 (.  31/8/2019حتى 

وافق  
 المجلس

2 
محمد حسين على  . م

 عبد الاله   

ساعد بقسم  مدرس م
الهندسة الكيميائية  
وعضو االجازة  
الدراسية بجامعة  
 ملبورن باستراليا

القســم ولجنــة الكليــة للعالقــات  النظر فــى اقتــراح مجلــس
الثقافية بالموافقة على منح سيادته عام للتــدريب اعتبــاراً 

ــن  ــى  24/12/2019مـ ــة( حتـ ــالى للمناقشـ ــوم التـ )اليـ
ــى  23/12/2020 ــاق  الدرجــة ف ــث ن ــب حي ــدون مرت ب
23/12/2019. 

للحصــول علــى درجــة  26/2/2016)ســافر ســيادته فــى 
ليه العام الرابــع اخر مد حصل ع –الدكتوراه من استراليا 

وافق  
 المجلس
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 (.  25/2/2020حتى 
 

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

1 
منيب جمال الدين  . م

 منيب  

بقسم الهندسة    عيدم
االنشائية وعضو  
االجازة الدراسية  
بجامعة نيومكسيكو  
بالواليات المتحدة  

 االمريكية 

لجنة الكلية للعالقات الثقافية  و م النظر فى اقتراح مجلس القس
ذلك بانهاء خدمته  و الموافقة على تطبيق اللوائح على سيادته ب

ومطالبته وضامنه بالنفقات حيث انتهى اخر مد لسيادته فى  
ولم يعد ولم يتسلم   عام للتدريب(  )نهاية  2019/ 25/10

  .العمل حتى تاريخه
للحصول على درجة   2012/ 8/ 1)سافر سيادته فى 

اخر مد حصل عليه   -جستير ثم غير للدكتوراة من امريكا الما
بدون   31/7/2019حتى  1/8/2018عام سابع اعتبارا من 

تم  ولم ي ب عام للتدريب بعد العام السابع تقدم بطل –مرتب 
بالعودة بموافقة ا.د.نائب رئيس   هتم انذار  –الموافقة عليه 

،   2019/ 7/ 27فى االنذار ينتهى و  27/5/2019الجامعة فى 
على انهاء خدمته   9/2019/ 10وافق مجلس الكلية فى وقد 
  15/9/2019وافق مجلس الجامعة فى  - رسل للجامعةأو

بمنحه عام للتدريب حتى   قرار مجلس الدراسات العليا  على 
ظلم  تعلى ال  اً م عليه العودة بعد ذلك بناءتويتح 2019/ 25/10

 (. هالمقدم من

وافق  
 المجلس

 

 -: (%17بة اإلعارات على مستوى الكلية اإلعارات )نس :اً ثالث
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
محمد محمود حسنى  . د

 الرحيم  عبد
ستاذ مساعد بقسم  أ

 هندسة المواصالت 

ــة  ــة الكلي ــم ولجن ــس القس ــى اقتــراح مجل ــر ف النظ
ــى  ــة عل ــة بالموافق ــات الثقافي ــارةللعالق ســيادته  إع

ــز ــد العزي ــك عب ــة المل ــى بجامع ــل ف ــة  للعم بالمملك
ــاراً مـــن  لمـــدة عـــام أولالعربيـــة الســـعودية  إعتبـ

ــى  1/3/2020 ــارة  28/2/202حت ــأن اع ــاً ب علم
 سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.

 (.%17نسبة االعارة على مستوى القسم (

وافق  
 المجلس

 د. محمد سمير غيث   2
مدرس بقسم  
 هندسة االنتاج 

علـى  النظر فى اقتراح مجلس القسـم بالموافقـة
اعارة سيادته للعمـل بالجامعـة المصـرية  تجديد

ــا فــى  إطــار العــام اليابانيــة للعلــوم والتكنولوجي
ــث ــاراً  الثالــ ــن  اعتبــ ــى  11/3/2020مــ حتــ

ته ال تـؤثر ن اعارة سـيادأب علماً  10/3/2021
 .على االعارات الجديدة

 .(%17نسبة االعارة على مستوى القسم (

وافق  
 المجلس

 

 أعمال )احتساب فترة تجاوز مهمة علمية( :  ما يستجد من :رابعاً 
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
السيد  ناظم محمد حمد . أد

    الريدى

بقسم   درس م
الصحية  هندسة ال

وعضو المهمة  
العلمية سابقا بمعهد  
 طوكيو باليابان

بالموافقة على  النظر فى اقتراح مجلس القسم
جاوز المهمة االعتذار المقدم من سيادته عن ت

يوم( مع احتساب هذه الفترة امتداد  37العلمية )
ألجازة المهمة العلمية نظراً لظروف دراسة نجله 

 بالخارج.
)سافر سيادته فى مهمة علمية اعتباراً من 

اخر مد حصل عليه العام الثانى  – 1/12/2017
عاد واستلم العمل فى  – 30/11/2019حتى 

8/1/2020 .) 

وافق  
 المجلس
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 دراسات العليا ال 
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 شيرين حسن محمود كرموساسم الطالب:  

تقوية وصالت الكمرات بإستخدام قطاعات إضافية تحت تأثير  موضوع: 
 .األحمال الديناميكية

ت الكمرية العمودية )سلوك الوصال مع تحديد عنوان البحث ليصبح :
ً بأن  في اإلتجاه الضعيف للعمود تحت تأثير األحمال الديناميكية( علما

 هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Behavior of beam-column connection in the weak 

direction of the column under dynamic loads. 

، أ.د. أحمد أ.د. حسام محمد فهمى عبد اللطيف غانم تحت إشراف:  
 .شامل جالل أحمد فهمى ، د. شيرين مصطفى أحمد سويلم

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
15th International Conference on Structural and Geotechnical 

Engineering, 18-20 December, 2018, Ain Shams University. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً       أستاذ متفر  بالكلية          حسام محمد فهمى غانمأ.د.  -1
 رئيساً و
أستاذ متفر  بكلية الهندسة جامعة  أ.د. محمد عبد القادر األجهورى      -2

       عين شمس
                                                                                  

 عضوا ً 
       رى محفوظ سرور       أستاذ مساعد متفر  بالكليةأ.د. محمد خي -3

 عضواً 
مشرفاً   أستاذ مساعد متفر  بالكلية.د. أحمد شامل جالل أحمد فهمى   أ -4
 عضواً و

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس

 

 ً  الهندسة الكهربية : : قسم ثانيا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 جاتالدر

 كريم عادل محمد محمد بيومىاسم الطالب:  
تحسين طرق تتبع أقصى قدرة للطاقة الشمسية ألنظمة األقمار موضوع: 
 . الصناعية

Improved perturb and observe maximum power 

point tracking for solar satellite systems.  
كريم حسن أ.د. محمد زكريا مصطفى عبد الهادى ، أ.د. تحت إشراف:  

 .محمد يوسف ، د. حاتم عوض خاطر

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس
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 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

منح  
 الدرجات

 عبد العزيز عاطف عبد العزيز عيداسم الطالب:  

تخفيض التوافقيات بإستخدام مرشح هجين معدل في موضوع: 
 .التطبيقات الصناعية

Harmonics mitigation using a modified hybrid active 

filter in industrial applications.  
أ.د. نبيل حسن محمود عباسى ، أ.د. تامر حلمى عبد تحت إشراف:  

 .الحميد حسن

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 إسراء محمد عبد الصادق أحمداسم الطالب:  

 .المنظومات الصناعية عالية الكفاءة: موضوع
)اإلدارة األمثل للحمل وتوفير التكاليف  مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

علماً بأن هذا التحديد ال  بخط إنتاج صناعى بإستخدام الخوارزم السربى(
 يمس جوهر البحث.

Load management optimization and cost saving for 

industrial production line using particle swarm 

optimization. 

أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوى )رحمه هللا( ، أ.د. راجى على تحت إشراف:  
رفعت حمدى ، أ.د. حمدى أحمد عبد الخالق عاشور ، د. محمد مصطفى 

 صدقى.
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

2018 International Conference on Innovative Trends 

in Computer Engineering (ITCE'2019)2nd – 4th 

February, Aswan University, Egypt. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ متفر  بكلية الهندسة جامعة     أ.د. فهمى متولى أحمد بندارى     -1

ً   بنها  رئيسا
     بالكليةأستاذ ورئيس القسم    أ.د. هشام بهاء الدين الرفاعى    -2

 عضوا ً 
مشرفاً               أستاذ بالكلية   أ.د. راجى على رفعت حمدى      -3
 عضواً و
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم  أ.د. حمدى أحمد عبد الخالق عاشور   -4

            والتكنولوجيا
مشرفاً                                                                           

 عضواً و

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 تسنيم محمد أحمد جمعة عبد الرحيماسم الطالب:  
التحكم الموضعى لذراع روبوت بإستخدام متحكمات ذات الرتبة  موضوع: 
 .الكسرية

)التحكم الموضعى لذراع روبوت عن طريق  :مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
 متحكمات ذات الرتبة الكسرية بإستخدام خوارزمية تحسين سرب الجسيمات(

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Position control of arm manipulator within fractional order 

PID utilizing particle swarm optimization algorithm. 

 أ.د. راجى على رفعت حمدى ، أ.د. أيمن سامى إبراهيم.تحت إشراف:  
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

IEEE Conference on Power Electronics and Renewable 

Energy, CPERE, 23-25 October 2019, Aswan, Egypt. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
             أستاذ متفر  بالكلية  ى عبد الهادى محمد زكريا مصطفأ.د.  -1

 رئيساً 
مشرفاً             أ.د. راجى على رفعت حمدى         أستاذ بالكلية -2

 عضوا ً و
مشرفاً              أ.د. أيمن سامى إبراهيم               أستاذ بالكلية -3
 عضواً و
  ل الكلية الدراسات العلياأستاذ ووكي  أ.د. عالء الدين أحمد محمد خليل   -4

 باالكاديمية  
              العربية للعلوم والتكنولوجيا                                                        

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 أسماء ماهر محمد حسن سويفاسم الطالب:  

 .في الهندسة الكهربيةتطبيقات االآلت الذكية موضوع: 
)نموذج تقريبى للشبكات العصبية للتحكم  مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. التنبؤى للنموذج التكيفى(
Approximate neural network model for adaptive model 

predictive control. 

ن الزواوى ، د. محمد محمد  أ.د. عمرو محمد عثماتحت إشراف:  
 صدقى الحبروك.

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
3rd International Conference on Applied Automation and 

Industrial Diagnostics (ICAAID) 2019,25-27 September 

Elazig, Turkey. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
    ى عبد الهادى   أستاذ متفر  بالكلية         أ.د. محمد زكريا مصطف -1

 رئيساً 
مشرفاً  أستاذ مساعد متفر  بالكلية     أ.د. عمرو محمد عثمان الزواوى -2

 عضوا ً و
أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم    أ.د. أحمد قدرى عبد السالم        -3

    والتكنولوجيا
                                                                                   

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  

 كريم محمد سيد عبد هللااسم الطالب:  

 .شبكات المحمولموضوع: 

ماجستير  
العلوم 

  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس
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)تحسين شبكات الجيل الرابع  مع تحديد عنوان البحث ليصبح : الحكم
ً بأن هذا التحديد ال يمس  محمول بإستخدام أسلوب تعليم اآللة(لل علما

 جوهر البحث.
A machine learning approach for the optimization of 

4G mobile networks. 

أ.د. نهى عثمان قرنى غريب ، د. أيمن أحمد عبد تحت إشراف:  
 المقصود أحمد خلف هللا.

 في :  * المهندس المذكور له بحث منشور
* 2019 Network Traffic Measurement and Analysis 

Conference (TMA Conference'19), Paris, France, on 

17-21 of June 2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

          أستاذ متفر  بالكلية      سعيد السيد إسماعيل الخامى   أ.د.  -1
 رئيساً 

أستاذ متفر  بكلية الهندسة      الم نصار   أ.د. محمد عبد الس -2

    اإللكترونية بمنوف
                                                                                  

 عضوا ً 
مشرفاً                 أ.د. نهى عثمان قرنى غريب      أستاذ بالكلية -3
 عضواً و

 الهندسية 

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 أحمد محمود عبد الحميد أحمد المصرىاسم الطالب:  

تصميم هيدروفون ميكاترونى بيطرى لكشف األهداف تحت موضوع: 
 .سطح الماء

Design of Vet-Mems Vector hydrophone for 

detection of underwater. 
د طايل ، أ.د. نهى عثمان قرنى أ.د. مظهر بسيونى محمتحت إشراف:  

 .غريب
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً       أستاذ متفر  بالكلية        أ.د. مظهر بسيونى طايل      -1
 رئيساً و
              أ.د. أنسى أحمد عبد العليم على    أستاذ متفر  بالكلية -2

 عضوا ً 
أستاذ متفر  بكلية الهندسة جامعة          أ.د. طه السيد طه              -3

                    المنوفية
                                                                                   

 عضواً 

 
  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 لى أحمد سعيدلمياء عاسم الطالب:  

تشخيص اإللتهاب الرئوي باألشعة السينية للصدر بإستخدام موضوع: 
 .الشبكات العصبية المحسنة عميقة التعلم

Diagnosing pneumonia from chest X-rays using 

optimized deep learning neural networks. 
ق أ.د. مجدى عبد العظيم أحمد سليمان ، أ.د. محمد رزتحت إشراف:  

 .محمد رزق ، د. هانية حسن أحمد عبد المنعم فرج
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

              أ.د. أنسى أحمد عبد العليم على      أستاذ متفر  بالكلية -1

 رئيساً 
            أ.د. نور الدين حسن إسماعيل         أستاذ متفر  بالكلية -2

 عضوا ً 
م أحمد سليمان  أستاذ ووكيل الكلية للدراسات أ.د. مجدى عبد العظي -3

مشرفاً                 العليا والبحوث
 عضواً و

 
  ربيع 
2017 

وافق  
 المجلس

 أحمد فتحى أحمد على القاضىاسم الطالب:  

 .إكتشاف نوبات الصرعموضوع: 
Epileptic seizure detection. 

 .سعيد التراسأ.د. مظهر بسيونى محمد طايل ، د. أحمد تحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً          أستاذ متفر  بالكلية     أ.د. مظهر بسيونى طايل      -1
 رئيساً و
        أ.د. نور الدين حسن إسماعيل    أستاذ متفر  بالكلية          -2

 عضوا ً 
   عة المنياأ.د. هشام فتحى على             أستاذ بكلية الهندسة جام -3

 عضواً   

 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

تعديل  
لجنة  
 إشراف 

 مروة سمارة محمد على طقيشماسم الطالب:  

تحسين أداء نظام التقسيم الترددى المتعامد المتعدد الوصولية موضوع: 
 .الغير متجاور في شبكات الراديو اإلدراكية

( ، أ.د. أ.د. فتحى مبروك أبو العنين رجب )رحمه هللاتحت إشراف:  
 .محمد عمرو على محمود مختار ، أ.د. إيهاب فاروق بدران

وذلك بإضافة أ.د. نور الدين حسن إسماعيل األستاذ المتفر  بالكلية إلى 
لجنة اإلشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته وإلعتذار أ.د. محمد 

 .عمرو على محمود مختار

 دكتوراه 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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ً ثالث    -الهندسة الميكانيكية :سم : ق ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح 
 الدرجات

 أمجد محمد عباس محمد قنديلاسم الطالب:  
دراسة معملية وعددية إلنتقال الحرارة التصادمى لمائع نانو خارج من  موضوع: 

 .  ماسورة دائرية 

Experimental and numerical investigation of impingement 

heat transfer of Nanofluid from circular tube.  

أ.د. مدحت محمود سرور ، أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى  تحت إشراف: 
 .، د. محمد على السيد النقيب

 دكتوراه
  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس

 أحمد عبد الستار عبد الخالق حسيناسم الطالب:  
تحليل  –إنشاء  –تصميم محطات رفع رى "  –دراسة ميدانية موضوع: 
 . القصور"

A field study – Irrigation pumping station “Design – 

Construction – Failure analysis".  

 .أ.د. محمد فريد محمد خليلتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 أحمد طارق محمد محمد عبد الحميداسم الطالب:  
 . داء التجريبى لنظام التبريد ثنائى وحدات االمتزازتحليل األموضوع: 

Experimental investigation of a two-bed adsorption cooling 

system.  

أ.د. أسامة أحمد على السمنى ، أ.د. محمود السيد محمود تحت إشراف: 
 .بدوى

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 فيروز حسين عبد الحميد الرويعىالطالب:  اسم 

 .التحكم في نقطة الندى بإستخدام رشاشات المياهموضوع: 
التحكم في رطوبة الهواء بإستخدام نظام ) مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

ً بأن هذا التحديد ال يمس   ( المجفف السائل المدفوع بالطاقة الشمسية علما
 جوهر البحث.

Air humidity control using liquid desiccant driven by solar energy. 

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

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
The 1st International Conference on Engineering Science and 

Technology (ICEST) 4-5 December 2014, Luxor, Egypt. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً       أستاذ متفر  بالكليةد. عبد الحميد عطية السيد عطية  أ. -1
 رئيساً و
أستاذ متفر  بكلية الهندسة      أ.د. محمد جمال واصل             -2

           جامعة المنصورة
                                                                                  

 عضوا ً 
               أ.د. محمد عبد الفتاح محمد طعيمة  أستاذ متفر  بالكلية -3

 عضواً 
مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةأ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى    -4

 عضواً و

ماجستير  
العلوم 

 ندسية اله

  خريف 
2012 

وافق  
 المجلس

 

 ً  -الهندسة المعمارية : : قسم رابعا

منح  
 الدرجات

 نادية سمير أنوربشاى أباديراسم الطالب:  

 . تأثير قوانين البناء على النسيج العمرانى للمدينةموضوع: 
The impact of building regulations on the urban 

fabric of the city.  

 دكتوراه 
  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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رمضان عبد المقصود على ، أ.د. إبراهيم السيد  أ.د.تحت إشراف: 
 .معروف

 مى محمد عبده إبراهيم عبد النبىاسم الطالب:  

 –التجديد الحضرى الذكى لمراكز المدن التاريخية موضوع: 
 . "المنهحية المختلطة للتنمية المستدامة"

Smart urban regeneration of historic city centers, A 

hybrid methodology for sustainable development.  
أ.د. حسن كمال عبد السالم ، أ.د. هانى محمد عبد تحت إشراف: 

 .الجواد عياد ، أ.د. دينا سامح طه

 دكتوراه 
  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس

 محمد أحمد عالء الدين أحمد سيد أحمداسم الطالب:  

ت الزجاجية على البيئة الداخلية للمبانى في تأثير الواجهاموضوع: 
 . المنطقة الحارة الجافة

Impact of glass facades on internal environment of 

buildings in hot arid zone.  
 .أ.د. محمد أنور محمد فكرى ، د. وليد عبد العالتحت إشراف: 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس

 والء محمود محمود الكفراوىلطالب:  اسم ا

إعادة توظيف المباني القديمة كمدخل للحفاظ على التراث موضوع: 
 . )دراسة لبعض الفيالت التراثية بمدينة اإلسكندرية، مصر(

Adaptive reuse of old buildings as an approach 

towards heritage conservation reviewing (several 

cases of heritage villas in Alexandria, Egypt).  
 .أ.د. دينا ممدوح محمود نصارتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل 
 لجنة الحكم

 مى مصطفى عبد الوهاب إبراهيماسم الطالب:  

 .المعاصرة االقتصاد وإعادة تأهيل المبانىموضوع: 
)المدخل اإلقتصادى إلعادة التأهيل  تحديد عنوان البحث ليصبح :مع 

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. البيئي للمبانى(
Economic approach of environmental renovation in 

contemporary buildings. 
 .أ.د. على فؤاد سعيد أحمد بكر ، د. أسماء السيد حسنتحت إشراف: 

 ندس المذكور له بحث منشور في : * المه
10th Alexandria International Conference on 

Structural, Geotechnical Engineering and 

Management (AICSGE-10) 17-19 December 2019, 

Faculty of Engineering, Alexandria, Egypt. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً          د بكر       أستاذ متفر  بالكليةأ.د. على فؤاد سعي -1
 رئيساً و
                        أ.د. محمد أنور محمد فكرى     أستاذ بالكلية  -2

 عضوا ً 
   أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة طنطاأ.د. إنجى إبراهيم الدروي     -3

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 منار عبد اللطيف عبد الشافى عطيةسم الطالب:  ا

نظرة عامة على عملية النقد في علم أصول تدريس الهندسة موضوع: 
 .المعمارية

Overview on the criticism process in Architecture 

Pedagogy. 
 .أ.د. خالد السيد محمد الحجلة ، د. أسماء السيد حسن تحت إشراف: 

مجلة هندسة  نشر في :قبول للبحث م * المهندس المذكور له
 12/1/2020اإلسكندرية بتاريخ 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً          أستاذ بالكليةلد السيد محمد الحجلة           .د. خاأ -1
 رئيساً و
أ.د. نجوى إبراهيم محمود أبو العنين   أستاذ بكلية الفنون الجميلة  -2

 جامعة 
                 اإلسكندرية                                                  

 عضوا ً 
أ.د. دينا ممدوح محمود نصار            أستاذ مساعد بالكلية           -3

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل 
 لجنة الحكم

 محمد على محمد راغبب:  اسم الطال

 .المباني المميزة ومدى تأثيرها على البيئة المحيطةموضوع: 
Iconic buildings' contribution towards urbanism. 

أ.د. خالد السيد محمد الحجلة ، أ.د. دينا ممدوح  تحت إشراف: 
 .محمود نصار

مجلة هندسة  نشر في :قبول لل* المهندس المذكور له بحث م
 12/1/2020ندرية بتاريخ : اإلسك

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                         أ.د. محمد أنور محمد فكرى       أستاذ بالكلية -1

 رئيساً 
مشرفاً   أ.د. خالد السيد محمد الحجلة   أستاذ بالكلية              -2

 عضوا ً و
الفنون الجميلة جامعة   أستاذ بكليةأ.د. سحر محمود األرناؤطى      -3

           اإلسكندرية
                                                                                 

 عضواً 
 أ.د. دينا ممدوح محمود نصار    أستاذ مساعد بالكلية         -4

 عضواً مشرفاً و

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 نهاد السيد عبد الجواد حسنالطالب:   اسم

مدخل  –إعادة إحياء الفراغات الحضرية المفتوحة المهملة موضوع: 
 .صناعة المكان

Urban revitalization of neglected urban open spaces 

(NUOS): Place-making as an approach. 
 أ.د. خالد السيد محمد الحجلة ، أ.د. دينا ممدوح تحت إشراف: 
 .محمود نصار

مجلة هندسة  نشر في :قبول لل* المهندس المذكور له بحث م
 22/8/2019اإلسكندرية بتاريخ 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                       أ.د. محمد أنور محمد فكرى         أستاذ بالكلية -1

 رئيساً 
مشرفاً            أ.د. خالد السيد محمد الحجلة     أستاذ بالكلية   -2

 عضوا ً و
أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة   أ.د. وليد فؤاد عمر                 -3

           اإلسكندرية
                                                                                 

 عضواً 
      كليةأستاذ مساعد بال.د. دينا ممدوح محمود نصار       أ -4

 عضواً مشرفاً و

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس
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 ً  -الهندسة الكيميائية : : قسم   خامسا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 فتحى أحمد شكرى أحمد فتحى محمداسم الطالب:  

 .حرارةزيادة معدل إنتقال المادة والتشابه مع إنتقال الموضوع: 
Intensification of the rate of mass transfer and 

analogy with heat transfer. 
أ.د. حسن أحمد عبد المنعم فرج ، أ.د. دينا أحمد عبد  تحت إشراف: 

 .القادر عبد المنعم الجيار ، أ.د. مروه عبد الفتاح عبد الرحمن
سة اإلسكندرية بتاريخ  مجلة هندشر في : مقبول للن* المهندس المذكور له بحث 

12/1/2020 . 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً   أ.د. حسن أحمد عبد المنعم فرج       أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيساً و
      أ.د. أحمد أمين عبد العظيم زعطوط  أستاذ متفر  بالكلية     -2

 عضوا ً 
فر  بكلية الهندسة جامعة أستاذ مت  أ.د. ألفت عبد الشافى فضالى       -3

 عضواً  المنيا

 دكتوراه 
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 

 ً      -:هندسة الغزل والنسيج : قسم  سادسا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 هند محمد ممتاز إبراهيماسم الطالب:  
ف  محاكاة خطوط اإلنتاج في مصانع المالبس الجاهزة تحت ظروموضوع: 

 . تشغيل مختلفة

Simulation of garment assembly line under different 

configurations. 

أ.د. إبراهيم عبده إبراهيم الهوارى ، أ.د. شيرويت  تحت إشراف: 
 .حسين عبد اللطيف الغلمى

 شر في :مقبول للن* المهندس المذكور له بحث 
Textile Bioengineering and Informatics Symposium, TBIS 

2019, 8-11 September Suzhou, China. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
   أستاذ متفر  بالكلية     أ.د. عايدة محمد فهمى شتا                   -1

 رئيساً 
 أستاذ متفر  بالكلية               أ.د. إبراهيم عبده إبراهيم الهوارى         -2

مشرفاً                                                                       
 عضوا ً و

أستاذ متفر  بكلية         أ.د. فوقية فهيم الحبيبى                  -3
 الهندسة 

        جامعة المنصورة                                                       
 عضواً 

                     الغلمى   أستاذ مساعد بالكلية أ.د. شيرويت حسين عبد اللطيف -4
مشرفاً                                                                        

 عضواً و

 دكتوراه 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

ً بعسا  -: هندسة الحاسب والنظم : قسم  ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 سحر إبراهيم عبد اللطيف غانمالب:  اسم الط
أساليب متوازية للكشف عن األمراض المركبة بإستخدام التعلم موضوع: 

 دكتوراه 
  ربيع 
2013 

وافق  
 المجلس
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 . العميق

Parallel approaches for detecting complex diseases 

using deep learning.  
أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل أحمد ، أ.د. محمد صالح الدين تحت إشراف: 

 .محمد سليم
 

ً ثامن   -:  الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم   ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 محمد عبد هللا محمد السيداسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

ء عادل محمد بدوى ، أ.د. نادر محمود عبد أ.د. علياتحت إشراف: 
 .الحليم ، د. أحمد عماد الدين فتح هللا عماد

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                     أستاذ متفر  بالكليةأ.د. محسن عبده أبو مندور      -1

 رئيساً 
فاً مشر   أستاذ ورئيس القسم بالكليةدل محمد بدوى   أ.د. علياء عا -2

 عضوا ً و
     أ.د. محمد عبد المنعم جاهين   أستاذ بهيئة الطاقة الذرية المصرية  -3

 عضواً 

 دكتوراه 
  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  
 طلبه

 مصطفى محمد محمد حمزة اسم الطالب:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 

 ً      -:ت هندسة المواصال: قسم  تاسعا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 إسراء يسرى إبراهيم فؤاداسم الطالب:  

دراسة مقارنة بين الركام الطبيعى والمكسر على خواص موضوع: 
 . الخلطات األسفلتية الساخنة

A comparison study between natural aggregates and processed 

aggregates on the characteristics of hot asphalt mixtures.  

 .أ.د. جمعة خميس محمد موسىتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2017 

وافق  
 المجلس

     -:  الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم   اً عاشر

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 مد عبد المطلبسراج الدين محمد صالح الدين محاسم الطالب:  

التحليل الهيدروديناميكى والحلول المثلى للجهاز المبتكر موضوع: 
 . "ويفرجى" لتحويل طاقة األمواج

Hydrodynamic analysis and optimisation of a novel 

''wavergy'' device for wave energy conversion  
د حامد أ.د. يسرى محمد أنور والية ، أ.د. تامر محموتحت إشراف: 

 .محمد أحمد

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 حسين حسان على محمد الزغبىاسم الطالب:  

 . التطورات الحديثة في الدهانات البحرية المضادة للحشفموضوع: 
Recent progress in marine anti-fouling coatings.  

 .نأ.د. عادل عبد الحليم أحمد بنواتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2016 

وافق  
 المجلس
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     -:  هندسة الرى والهيدروليكا: قسم   حادى عشر

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 غادة محمد محمود محمد أبوزيداسم الطالب:  

 .إنهيار الجسور الترابية نتيجة الغمر بالمياهموضوع: 
Failure in earthen embankment due to overtopping.   

أ.د. راوية محمد منير قنصوة ، د. ميسرة خيرى سيد تحت إشراف: 
 .أحمد الطحان

 دكتوراه 
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 محمد أنور رمضان حسيناسم الطالب:  

الجدوى االقتصادية إلستخدامات المياه في مشروع المليون موضوع: 
محافظة مرسى  –طقة المغرة ونصف المليون فدان ) حالة دراسية: من

 .مطروح(
A feasibility study of water uses in the project of one 

and a half millions fadan.   
 .أ.د. حسام الدين محمد مغازىتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2015 

وافق  
 المجلس

 صديق محمد السيد السوريكىاسم الطالب:  

ة للشواطئ المصرية )حالة دراسة: شواطئ مشروعات الحمايموضوع: 
 .مدينة اإلسكندرية(

Protection projects for the Egyptian shores (case 

study: Alexandria city shores).   
أ.د. راوية منير محمد قنصوه ، د. محمد محمد عبد تحت إشراف: 

 .المعطى

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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 -:  هندسة الرى والهيدروليكا   : قسم  تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 أحمد طارق أحمد عمارةاسم الطالب:  

التحكم في التسرب خالل السدود الترابية المشيدة على أساس موضوع: 
 .منفذ

Control of seepage through earth dams based on 

pervious foundation. 
محمد عبد الرازق محمد  أ.د. محمد أحمد أبو رحيم ، أ.د.تحت إشراف: 

 .رزق ، د. مجدى محمد إبراهيم أبو العال
 المهندس المذكور له بحث منشور في :

ICCEEE Conference held on 16-18 July 2019, Egypt 

- Japan University for Science and Technology, 

Alexandria, Egypt. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                       عبد هللا الفتيانى  أستاذ متفر  بالكليةأ.د. فاروق  -1
 رئيساً 

مشرفاً              أستاذ متفر  بالكلية  أ.د. محمد أحمد أبو رحيم    -2
 عضوا ً و

أستاذ متفر  بكلية الهندسة جامعة عين  أ.د. أحمد على على حسن     -3

 عضواً  شمس

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

فق  وا
 المجلس

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 أسماء أبو بكر الصديق إبراهيم أبو زيد عبد هللااسم الطالب:  

 .تأثير القوى الهيدروديناميكية على السواحلموضوع: 
The Impact of hydrodynamic forces on the coastal zone. 

 .أ.د. راوية منير قنصوةتحت إشراف:  
  -كونة من : على أن تكون اللجنة م

                 أ.د. نزيه أسعد يونان سعد         أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيساً 

مشرفاً       أستاذ متفر  بالكلية   أ.د. راوية منير قنصوة             -2
 عضوا ً و

        أ.د. مجدى محمد إبراهيم أبو العال   أستاذ مساعد متفر  بالكلية 3
 عضواً 

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 

 -: قسم هندسة اإلنتاج :   عشر  ثانى

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 أميرة أحمد محمد أحمد مصطفىاسم الطالب:  

أسلوب تكتيكى تشغيلى مدمج لحل مشكلة جدولة غرف موضوع: 
 .العمليات

A mixed tactical operational approach for solving 

the operation room scheduling problem.   
أ.د. محمد وجيه محمد كامل بدوى ، أ.د. نرمين عبد تحت إشراف: 

 .العزيز حراز ، د. هالة أحمد فاروق

 دكتوراه 
  ربيع 
2015 

وافق  
 المجلس
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 -:قسم هندسة اإلنتاج : تابع  

منح  
 الدرجات

 محمد نبيل مصطفى مصطفى البزاوىاسم الطالب:  

ح مويجات مورلت الموجه بإستخدام مؤشر جينى تطبيق مرشموضوع: 
 .للكشف المبكر عن عيوب المحامل الكرية

Application of a Gini index-guided morlet wavelet 

filter for early rolling element bearing fault 

detection.   
أ.د. أحمد محمد أحمد الخطيب ، أ.د. السيد سعد السيد تحت إشراف: 

 .، د. محمد جالل على أحمد ناصفسليمان 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 علياء محمد عبد الواحد محمد يونساسم الطالب:  

 .إستخدام أساليب الحل األمثل لتحديد المعوليةموضوع: 
 )تقدير المعولية و إيجاد األداء األمثل مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. للبطاريات القابلة للشحن(
Reliability evaluation and optimization of 

rechargeable batteries performance. 
أ.د. محمد حمدى صالح الدين علوانى ، أ.د. نرمين عبد تحت إشراف: 
 .العزيز حراز

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
21st International Conference on Industrial 

Engineering and operations management, ICIEOM 

2019,Prague, Czech Republic, 9-10 July 2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً    أ.د. محمد حمدى صالح الدين علوانى  أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيساً و
                  ابر محمد أبو على           أستاذ بالكليةأ.د. محمد ج -2

 عضوا ً 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. محمد حسين حسن محمد            -3

 عضواً   حلوان
مشرفاً            أ.د. نرمين عبد العزيز حراز            أستاذ بالكلية -4

 عضواً و

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

افق  و
 المجلس
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 -:  قسم الهندسة الصحية : ثالث عشر  

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 دانية ماهر جواد الالمىاسم الطالب:  

اإلستخدام األمن لمياه الصرف الصحى المعالجة دراسة حالة موضوع: 
 .)العراق(

Safe reuse of treated wastewater case study (Iraq).   
أ.د. محمد طارق فؤاد عبد الحليم سرور ، أ.د. مدحت عبد حت إشراف: ت

 .المعطى مصطفى دندوح ، د. سامية أحمد عبد الرحمن على

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

 منى أحمد عبد الجليل أحمداسم الطالب:  

 .إدارة الفيضانات في المناطق الحضريةموضوع: 
Flood management for urban area.   

 .أ.د. وليد عبد العظيم إبراهيم ، د. منى عبد الفتاح فايدتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
لحصوله 
على 

الدرجة من 
 الخارج

 دكتوراه  سالم إبراهيم سالم محمداسم الطالب:  
  ربيع 
2011 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
ى  بناء عل
 طلبه

 محمود أسعد السعدنى خفاجىاسم الطالب:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس

 

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
  النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة  - 1

 اإلمتحان الشامل لكل من : 

 اإلسم   لقسما

 أمانى أحمد محمد بداى الهندسة الكيميائية 

 عمرو محمد محمد مراد حسن هندسة الحاسب والنظم 

 إسالم أحمد مرسى محمد حسين هندسة الحاسب والنظم 
 

 وافق المجلس على إعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل.  القرار:
 

 موضوعات عامة )دراسات عليا(تابع : 
  نتيجة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد  النظر فى المذكرة  - 2

 : الهندسة البحرية وعمارة السفن. في 2019خريف  دبلوم الدراسات العليا 
 . وافق المجلس على إعتماد النتيجة.  القرار:

ل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن إجتياز  النظر في المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكي  - 3
المهندس / أحمد جمعة محمد حجاج االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه من قسم هندسة المواصالت بموافقة  
عضوين على إجتيازه اإلمتحان ، أما التقرير الخاص بالممتحن الخارجي وهو العضو الثالث أفاد بأن الطالب لم  

 قدر الكافى المؤهل إلستكمال الدرجة. يحتاز االمتحان بال
 . إعتماد إجتياز الطالب اإلمتحان الشامل على   مجلس الكلية وافق  القرار:
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