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برئاسة السيد األستاذ  2018 /17/7النصف من صباح يوم الثالثاء الموافق اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة و
مجدى عبد العظيم أحمد  /ورـــ، وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكت عميد الكلية – سعيد محمد عبد القادر عالم الدكتور/
 وقد حضر الجلسة كل من: للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية  – سليمان
 لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية المكلف بتسيير أعمال  حمد محمد حسنى الحيوىأأ.د.  

 عصام مصطفى محمد وهبةأ.د.  
لشئون خدمة المجتمع وتنمية وكيل الكلية المكلف بتسيير أعمال 

 البيئة

   رؤساء األقسام 

 أ.د. عبد الحميد عطية السيد  أ.د. على محمد على عكاز 

 أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى  عد زين الدينأ.د. هشام على س 

 أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسن  أ.د. شعبان على عطية نصير 

 أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم المصرى  أ.د. محمد السيد محمد النجار 

   أ.د. ريم محمد عبد المغيث عبد العليم 

   أساتذة من األقسام

 .د. سعيد إسماعيل الخامىأ  أ.د. محمد السيد سليمان ناجى 

 أ.د. يسرى محمد أنور والية  أ.د. كمال عطا هللا عطية 

 أ.د. رشدى رجاء زهران  أ.د. حسن أنور الجمل 

 أ.د. فيفى محمد عبد الرسول  أ.د. حسين حسن على 

 أ.د. هانى محمد عبد الجواد عياد  أ.د. عبد الفتاح أنور رزق 

 .د. هاشم فهمى عبد الحليم اللبانأ  أ.د. شريف محمد حافظ أحمد 

   أساتذة مساعدين من األقسام
 د. هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى  د. حسام محمد فريد الحبروك 
   أعضاء مجلس الكلية من الخارج 

   أ. أعضاء من داخل الكلية 
   محمد نزيه الدرينىأ.د.  
   حسن على حسن وردةأ.د.  
   صوةراوية منير قنأ.د.  

الهندسة د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى )مدير وحدة ضمان الجودة( ، د. طارق محمد إبراهيم محمود  )المدير التنفيذى للمركز الهندسى لقطاع  مدعـوون :
 المدنية والمعمارية(

أ.د. عفاف نيابة عن محسن محمد مختار أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى ، د. سمر أحمد نيابة عن د. سامية أحمد عبد الرحمن وقد حضر : 
 خميس إبراهيم العوفى

أ.د. حسام الدين محمد مراد مغازى ، أ.د. محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى ، أ.د. هناء حمدى أبو جبل ، أ.د. هيثم  اعتذر عن عدم الحضور:
 محمد ممدوح عوض ، م. أسامة السيد الجناينى.

. زكريا محيى الدين شلومة ، م. أسامة مهدى محمد إبراهيم ، نعم المسيرى ، أ.د. هبة وائل صديق لهيطة ، أ.د. مجدى عبد المتغيب عن الحضور: 
 لواء.د. عصام الدين أحمد ثابت
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عميد الكلية الجلسة "بسم هللا الرحمن الرحيم" ورحب بالسادة  –استهل السيد األستاذ الدكتور / سعيد محمد عالم 
إنتهاء دورة مجلس الكلية للعام الجامعى عضاء مجلس الكلية بمناسبة أل الشكره أعضاء المجلس ، وقدم سيادت

 ، وشرع المجلس بعد ذلك فى مناقشة الموضوعات التالية: 2017/2018

 .2018 يونيو 12بتاريخ  2017/2018للعام الجامعى  شرةحادية عالالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
 

 

 -:اً : الموضوعات العامة ثاني
علماً بأنه سيتم تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا السن القانونيةة فةى الفتةرة مةن أحيط مجلس الكلية  – 1

بعةةد تنتءةةاء أعمةةال مجلةةس الكليةةة بجلسةةة اليةةوم ، وذلةةل وفقةةاً لقةةرار مجلةةس الكليةةة  30/3/2018حتةةى  24/3/2017
 .14/11/2017( بتاريخ 4) سته رقمبجل

 

المةدير التنفيةذى لنةادى اابةدال بالكليةة ،  –خطاب األستاذ الدكتور / محمةد يحيةى المكةى الكلية علماً ب أحيط مجلس – 2
بشأن مقترح سيادته بتكليف أحد أعضاء هيئة التةدريس بالكليةة تسةتكمال متابعةة نشةاطات نةادى اابةدال والقيةام بمءةام 

، ووافق مجلس الكلية على قيام األستاذ الةدكتور /  ة بالكليةالمدير التنفيذى وذلل لضمان استمرارية تجءيز كوادر قيادي
لإلشةراف علةى المكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  –عصام مصطفى محمد وهبة 

 نادى اابدال بالكلية لحين تعيين مدير تنفيذى للنادى.
 

منسةةق أعمةةال صةةندوق أعضةةاء هيئةةة  –كتور / محمةةد يحيةةى المكةةى األسةةتاذ الةةدأحةةيط مجلةةس الكليةةة علمةةاً بخطةةاب  – 3
ق وذلةل التدريس ، بشأن مقترح سيادته بتكليف أحد أعضاء هيئةة التةدريس بالكليةة تسةتكمال متابعةة نشةاطات الصةندو

 –، ووافةةق مجلةةس الكليةةة علةةى تكليةةف السةةيدة األسةةتاذ الةةدكتور / راويةةة منيةةر قنصةةوة  2018/2019للةةدورة القادمةةة 
 أعضاء هيئة التدريس.ستاذ المتفرغ بقسم هندسة الرى والءيدروليكا ، للعمل كمنسق ألعمال صندوق األ

 

منسةةق أعمةةال صةةندوق أعضةةاء هيئةةة  –األسةةتاذ الةةدكتور / محمةةد يحيةةى المكةةى  أحةةيط مجلةةس الكليةةة علمةةاً بخطةةاب – 4
فةى تجتمةال مجلةس دريس المتفةريين التدريس ، بشأن مقترح سيادته بتكةريم بعةم مةن السةادة كبةار أعضةاء هيئةة التة

يع أعضاء هيئة التدريس المتفريين ، ريم جمعلى أن تتوالى التكريمات تباعاً تلى أن يتم تك 2018الكلية لشءر أكتوبر 
 وقرر المجلس ترجاء النظر فى هذا الموضول للمزيد من البحث والدراسة.

 

( بتةاريخ 4امج العلميةة المتخصصةة فةى جلسةنه رقةم )على توصية مجلةس تدارة صةندوق البةروافق مجلس الكلية  – 5
األسةتاذ المسةاعد بقسةم هندسةة الحاسةب والةنظم ،  –بتعيين السيد الدكتور / يسةرى تبةراهيم طةه عثمةان  27/6/2018

، وذلل اعتذار السةيد  ينولمدة عام 2018أيسطس  1مديراً تنفيذياً لصندوق البرامج العلمية المتخصصة تعتباراً من 
اذ الدكتـور / مجدى عبد العظيم أحمد سليمان ، عن منصب المدير التنفيذى لصندوق البةرامج العلميةة المتخصصةة األست

 نظراً لتحمل سيادته أعباء منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 

 -: الموضوعات العامة : تابع
بتةاريخ  1577التعلةيم العةالى والبحةث العلمةى رقةم أحيط مجلس الكلية علماً بصدور قةرار األسةتاذ الةدكتور / وزيةر  - 6

األسةتاذ بقسةم الءندسةة اانشةائية  –، بندب السيد األستاذ الدكتور / هشام عبد الخالق عبد الخالق السيد  30/4/2018
 للقيام بمءام المدير التنفيذى لوحدة تدارة مشروعات تطوير التعليم العالى ، وذلل لمدة عام.

 

ااقتراح المقدم من األستاذ الدكتور / مدير وحةدة ضةمان الجةودة ، بتشةكبل لجنةة لمتابعةة  كلية علىوافق مجلس ال – 7
مدى تنفيذ الخطة ااستراتيجية للكلية وفقاً لإلطار الزمنى للخطة المعتمد مةن مجلةس الكليةة وتقةديم تقةارير ربةع سةنوية 

عةةدم اانجةةاز واقتةةراح ااجةةراءات التصةةحيحية  وترصةةد أسةةباب، عةةن مةةدى تحقةةق مسةةتويات األداء المسةةتءدفة بالخطةةة 
المناسبة وعرضءا على مجلس الكلية ، ويقوم المكتب التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بمتابعة ااجةراءات وتةوفير الةدعم 

 من السادة :برئاسة األستاذ الدكتور / عبد الحميد تبراهيم جمعة وعضوية كالً أن تشكل اللجنة  علىالالزم للجنة ، 
 اللجنة( )مقرر   قسم الءندسة الميكانيكية  –. عبد الحميد تبراهيم جمعة ا.د .1

 وعمارة السفنقسم الءندسة البحرية  –ا.د. هبة وائل لءيطة  .2
 قسم هندسة الحاسب والنظم –ا.د. عمرو أحمد المصرى  .3
 قسم الءندسة الميكانيكية -ا.د. تبراهيم محمود الفحام  .4
 م الءندسة الصحيةقس –ا.د. وليد عبد العظيم البرقى  .5
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 قسم هندسة المواصالت –ا.د. وائل السيد بخيت  .6
 قسم الءندسة المعمارية –ا.د. تبراهيم السيد معروف  .7

 المكتب التنفيذى لوحدة ضمان الجودة .8
 

 -: الهدايا والتبرعاتثالثاً : 
ة عن حاوية متنقلة بءا الءولندية عبار City Appشركة المقدم من العينى قبول التبرل وافق مجلس الكلية على  - 1

حواسب الكترونية تعمل بالطاقة الشمسية تستخدم لأليرام البحثية والتوعوية فى مجال تدارة الفيضانات 
جنيه  1013330يورو )ثمانية وأربعون ألف يورو( بما يعادل  48000والسيول تقدر قيمتءا ااجمالية بمبلغ 

 ثون جنيءاً مصرياً ت يير(.مصرى )مليون وثالثة عشرة ألفاً وثالثمائة وثال
 

 خمسون ألفجنيه ) 50000بمبلغ  شركة ااسكندرية لألسمدةقبول التبرل المقدم من وافق مجلس الكلية على  - 2
 ة الكلية(.)السوق الخيرى للمالبس لطلب قادريناليير صندوق التكافل للطلبة ( وذلل لدعم ت يير جنيه
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 شئون هيئة التدريس

 والتعيينات أواًل: الترقيات
 

 منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ : )مجلس الكلية على مستوى األساتذة فقط( -
 القرار الموضول القسم الوظيفة اتسم م

1 
حمدى عبد هللا محمد  د.

 قنديل  
ستاذ أ

 مساعد 
ءندسة ال

  الميكانيكية    

النظةةةةةر فةةةةةى تقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم 
بشةةةةةةةةةةأن الموافقةةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةن  

 ةالعلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةةسةةةةةةةةيادته اللقةةةةةةةةب 
أسةةةةةتاذ بالقسةةةةةم بنةةةةةاءاً علةةةةةى توصةةةةةية 

 العلمية الدائمة للترقيات. ةاللجن

وافق 
 المجلس

 

 (واألساتذة المساعدين فقط: )مجلس الكلية على مستوى األساتذة  مساعد منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضول القسم الوظيفة اتسم م

1 
حمد أيحيى عبد المنعم  د.

  ينى   الدر
 مدرس 

الءندسة 
  الميكانيكية   

النظةةةةةر فةةةةةى تقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم 
بشةةةةةةةةةةأن الموافقةةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةن  
 ةسةةةةةةةةيادته اللقةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة

أسةةةةةتاذ مسةةةةةاعد بالقسةةةةةم بنةةةةةاءاً علةةةةةى 
العلميةةةةةةةةة الدائمةةةةةةةةة   ةتوصةةةةةةةةية اللجنةةةةةةةة

 للترقيات.

وافق 
 المجلس

 

 مساعد التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار ضولالمو القسم الوظيفة اتسم م

1 
. عالء حمام حسبو م 

     الحمراوى  
 معيد

الءندسة 
 الكءربية 

النظةةةةةةر فةةةةةةى تقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
بشةةةةةةةةةةأن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى تعيةةةةةةةةةةين 
سةةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةدرس 
مسةةةةةةةةاعد بالقسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله علةةةةةةةةى 

 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس

2 
حمد محمد أحمد صالح أم. 

 سالم 
 معيد 

الءندسة 
 الكءربية 

فةةةةةةى تقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم  النظةةةةةةر
بشةةةةةةةةةةأن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى تعيةةةةةةةةةةين 
سةةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةدرس 
مسةةةةةةةةاعد بالقسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله علةةةةةةةةى 

 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس

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

 القرار الموضول القسم الوظيفة اتسم م

1 
ا.د. حسةةةةةن جةةةةةابر زكريةةةةةا 

 الغزولى 
ستاذ أ

 متفرغ
هندسة 

 المواصالت 

النظةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةل سةيادته ةاعار تجديدالموافقة على 

)فةى اطةار فةى بجامعة فةاروس لمةدة عةام 
 1/9/2018من  اعتباراً  اطار عام تاسع(

عةةةةةةةام جةةةةةةةامعى  31/8/2019وحتةةةةةةةى 
(2018/2019). 

نسةةةةبة ااعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 
18% 

وافق 
 المجلس

2 
د مسةةةةةعود حمةةةةةد محمةةةةةأد. 

 رمضان
ستاذ أ

 مساعد
الءندسة 
 الكءربية 

النظةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةل سةيادته ةاعار تجديدالموافقة على 
)فةى اطةار بقطر لمدة عام  –بجامعة قطر 
 22/8/2018مةةن  اعتبةةاراً  عةةام عاشةةر(

وافق 
 المجلس
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 .21/8/2019وحتى 
نسةةةةبة ااعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 

19% 

3 
لمةةةةةةةى عبةةةةةةةد د. محمةةةةةةةد ح
 العزيز موسى 

ستاذ أ
 مساعد

الءندسة 
 الكيميائية 

النظةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةل سةيادته ةاعار تجديدالموافقة على 

بالمملكةةةة  –بجامعةةةة الملةةةل عبةةةد العزيةةةز 
)فةةى اطةةار لمةةدة عةةام  العربيةةة السةةعودية

 1/9/2018مةةةن  اعتبةةاراً  العةةام السةةةابع(
 .31/8/2019وحتى 

 %7على مستوى القسم:  نسبة ااعارة

وافق 
 المجلس

4 
حمةةةةةةد محمةةةةةةد عبةةةةةةاس أ د.

 السروجى 
ستاذ أ

 مساعد
الءندسة 
 الكءربية 

النظةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةل سةيادته ةاعار تجديدالموافقة على 
)فةى اطةار بقطر لمةدة عةام  -بجامعة قطر 
 27/7/2018مةةةن  اعتبةةةاراً  عةةةام سةةةابع(

ءةةةةةاء )تةةةةةاريخ انت 10/4/2019وحتةةةةةى 
 .العقد(

نسةةةةبة ااعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 
19% 

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

5 
د. محمةةةةةةةد عبةةةةةةةد الفتةةةةةةةاح 

 محمد تبراهيم فايد 
أستاذ 
 مساعد

ءندسة ال
 ميكانيكية ال

النظةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن 
 لللعمة سةيادته ةاعار تجديدالموافقة على 

بجامعةةةةةةة الشةةةةةةرق اتوسةةةةةةط اتمريكيةةةةةةة 
مةن  اعتبةاراً  )فى اطار عام رابع(بالكويت 

 .(31/8/2019وحتى  1/9/2018
نسةةةةبة ااعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 

20% 

وافق 
 المجلس

6 
د. عةةةةةةةالء الةةةةةةةدين السةةةةةةةيد 

 حلبة 
 مدرس

الءندسة 
 اتنشائية 

النظةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن 
 سةيادتهلةى لالندب الك تجديدالموافقة على 

بالمعءةةةةةةةةد العةةةةةةةةالى للءندسةةةةةةةةة  للعمةةةةةةةةل
 –كيةةةةةةةةةنج مريةةةةةةةةةوط  -والتكنولوجيةةةةةةةةةا 

مةن  اعتبةاراً  لمدة عةام خةامساتسكندرية 
 .31/8/2019وحتى  1/9/2018

نسةةةةبة ااعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 
15% 

وافق 
 المجلس

7 
حمةةةةةةةد محمةةةةةةةد أد. جمةةةةةةةال 
 السعدى 

 مدرس 
الءندسة 
 اتنشائية 

بشةةةأن  النظةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةس القسةةةم
 للعمةل سةيادته ةاعار تجديدالموافقة على 

بالمملكةةةةةةة العربيةةةةةةة  -بجامعةةةةةةة القصةةةةةةيم
)فةةةى اطةةةار عةةةام السةةةعودية  لمةةةدة عةةةام 

وحتةةى  1/9/2018مةةن  اعتبةةاراً  سةةادس(
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامعى  31/8/2019
(2018/2019. ) 

نسةةةةبة ااعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 
15% 

وافق 
 المجلس

9 
د. ايمةةةةةةان عبةةةةةةد الظةةةةةةاهر 

 عبد الرحمن 
 درس م

هندسة الغزل 
 والنسيج  

النظةةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةلا سةيادتء ةاعةار تجديةدالموافقة على 

 –بكليةةة العلةةوم واتداب  –بجامعةةة القصةةيم 
بالمملكة العربيةة السةعودية لمةدة  –بالرس 
مةةةن  اعتبةةةاراً  )فةةةى اطةةةار عةةةام ثالةةةث(عةةةام 

 .4/8/2019وحتى  1/9/2018
 %5ى القسم: نسبة ااعارة على مستو

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

10 
د. محمةةةةةد حامةةةةةد محمةةةةةود 

 عزب 
 مدرس 

هندسة 
 المواصالت 

النظةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةل سةيادته ةاعار تجديدالموافقة على 

 -بجامعةةةة اتعمةةةال والتكنولوجيةةةا اتهليةةةة
لمةدة  عربيةة السةعوديةبالمملكةة ال –بجدة 

وحتةى  1/2/2019من  اعتباراً  عام ثالث
31/1/2020. 

نسةةةةبة ااعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 
18% 

وافق 
 المجلس

11 
حمةةةةةةةةد رشةةةةةةةةاد أد. زيةةةةةةةةاد 
 الصحن 

 مدرس 
الءندسة 
 الكءربية 

النظةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةل سةيادته ةاعار تجديدالموافقة على 

لمةةدة ( بكنةةدا ERAINFINبشةةركة انفينيةةرا )

وحتةى  1/7/2018مةن  اعتباراً  عام ثانى
30/6/2019. 

نسةةةةبة ااعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 
19% 

وافق 
 المجلس

12 
د. محمةةةةةةد مرسةةةةةةى نعةةةةةةيم 

 فرج 
 مدرس 

الءندسة 
 الكءربية 

النظةةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةةل سةةيادته ةاعةةار تجديةةدالموافقةةة علةةى 

العربيةةةةة بجامعةةةةة الملةةةةل فيصةةةةل بالمملكةةةةة 
 )فى اطار العةام الثةانى(السعودية لمدة عام 

وحتةةةةةةةةةةى   1/9/2018مةةةةةةةةةةن  اعتبةةةةةةةةةةاراً 
31/8/2019. 

 %19نسبة ااعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

13 
حمةةةةةةد السةةةةةةيد بيةةةةةةومى أد. 

 ن نييابو الع
 مدرس 

الءندسة 
 الكءربية 

النظةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةل هسةيادت ةاعار تجديدالموافقة على 
لمةدة عةام بسلطنة عمةان  –بجامعة ظفار 

وحتةةةةى  1/9/2018مةةةةن  اعتبةةةةاراً  ثالةةةةث
31/8/2019. 

نسةةةةبة ااعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 
19% 

وافق 
 المجلس

 مدرس  د. باسم محمود مختار  14
الءندسة 
 الكءربية 

النظةةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةةل سةةيادتهل ةاعةةار مةةن الموافقةةة علةةى 

بسةةلطنة  -بمدينةةة عبةةرى -التقنيةةة  بالكليةةة
مةةةةةةن  اعتبةةةةةةاراً  لمةةةةةةدة عةةةةةةام اولعمةةةةةةان 

 .31/8/2019وحتى   1/9/2018
 %19نسبة ااعارة على مستوى القسم: 

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

15 
د. مءةةةةةةاب محمةةةةةةد حسةةةةةةام 

 الدين 
 هندسة اتنتاج  مدرس 

جلةةس القسةةةم بشةةةأن النظةةر فةةةى تقتةةةراح م
 للعمةل سةيادته ةاعار تجديدالموافقة على 

بالجامعةةةةةة المصةةةةةرية اليابانيةةةةةة للعلةةةةةوم 
 اعتبةةاراً  لمةةدة عةةام خةةامسوالتكنولوجيةةا  

 .31/8/2019وحتى   1/9/2018من 
نسةةةةبة ااعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 

17% 

وافق 
 المجلس

16 
د. محمةةةةةةد سةةةةةةمير محمةةةةةةد 

 سعيد ييث 
 هندسة اتنتاج مدرس

فةةةى تقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن النظةةةر 
 للعمةةل سةةيادته ةاعةةار تجديةةدالموافقةةة علةةى 

بالجامعةةةةةةة المصةةةةةةرية اليابانيةةةةةةة للعلةةةةةةوم 
مةن  اعتباراً  فى اطار عام اولوالتكنولوجيا 

 .10/3/2019وحتى  1/9/2018
 %17نسبة ااعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

17 
أحمةةةةةةةد بءةةةةةةةةاء الةةةةةةةةدين د. 

  محمد رشاد سالم
 مدرس

ءندسة ال
 الميكانيكية

النظةةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةةل سةةيادته ةاعةةار تجديةةدالموافقةةة علةةى 

بجامعةةةة بيةةةروت العربيةةةة مةةةع )تغييةةةر مقةةةر 
والتى كانةت  الثالثعام الفى اطار  ااعارة( 

بكليةةةة الءندسةةةة والتكنولوجيةةةا باألكاديميةةةة 
فةرل القريةة  –العربية للعلوم والتكنولوجيا 

مةةةةةةن  اعتبةةةةةةاراً اهرة وذلةةةةةةل الذكيةةةةةةة بالقةةةةةة
 .31/8/2019وحتى  1/9/2018

 %20نسبة ااعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

 

 : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة اً لثثا

 القرار الموضول القسم الوظيفة اتسم م

1 
بةةةةةةةةةةةراهيم تمحمةةةةةةةةةةةود ا.د. 

 مسعود 
 ستاذ أ

الءندسة 
 الكءربية 

اتجةةازة الخاصةةة بةةدون  ديةةدتج النظةةر فةةى
مرتةةةب لسةةةيادته لمرافقةةةة الزوجةةةة التةةةى 

لمةدة عةام سةلطنة عمةان  –تعمل بمسةقط 
حتةةةى  23/7/2018مةةةن  اعتبةةةاراً  ثةةةانى
22/7/2019. 

 رفةةم )علمةاً بةةأن مجلةس القسةةم قةد قةةرر
 الطلب المقدم من سيادته(

 .سنوات 10 : ةعدد سنوات ااعار

رفم 
المجلس 
تجديد 
األجازة 
الخاصة 
 تهلسياد

 : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة تابع

2 
د. وليةةةةةةةةد جةةةةةةةةالل الةةةةةةةةدين 

 عارف
ستاذ أ

 مساعد 

هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

النظةةةةر فةةةةى تقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةةأن 
الطلةةةب المقةةةدم مةةةن سةةةيادته الموافقةةةة علةةةى 

بةةةدون مرتةةةب  ةخاصةةة ةأجــــــــةةةـاز لتجديةةةد
 -ة انةةدياناالتةةى تعمةةل بوتيةة ةلمرافقةةة الزوجةة

)فةةى بالوتيةات المتحةدة اتمريكيةة لمةدة عةام 
مةةةةةةن  اعتبةةةةةةاراً  اطةةةةةةار العةةةةةةام العشةةةةةةرون(

 .31/7/2019حتى  1/8/2018
 .ت يوجد : ةعدد سنوات ااعار

رفم 
المجلس 
تجديد 
األجازة 
الخاصة 
 لسيادته

3 
ا.د. خالةةةةةةةد هةةةةةةةان  خالةةةةةةةد 

 حمد أ
ستاذ أ

 مساعد
الءندسة 
 الكءربية 

زة الخاصةةة بةةدون اتجةةا تجديةةد النظةةر فةةى
مرتةةب لسةةيادته لمرافقةةةة الزوجةةة بجامعةةةة 
اسةةةتراثكاليد بالمملكةةةة المتحةةةدة لمةةةدة عةةةام 

مةةن  اعتبةةاراً  )فةةى اطةةار عةةام حةةادى عشةةر(

رفم 
المجلس 
تجديد 
زة األجا
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)علمةةاً  20/6/2019حتةةى  21/6/2018
الطلةةب  رفةةم بةةأن مجلةةس القسةةم قةةد قةةرر

 المقدم من سيادته(.
 .ت يوجد : ةعدد سنوات ااعار

الخاصة 
 لسيادته

4 
ايءةةةةةةةةةةةةاب اسةةةةةةةةةةةةماعيل  د.

 محمد دياب 
 مدرس 

ءندسة ال
 معمارية ال

النظةةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن 
الطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادته الموافقةةة علةةى 

بةةةدون مرتةةةب  ةخاصةةة ةأجــــــــةةةـاز لتجديةةةد
التةةةةةى تعمةةةةةل بشةةةةةركة  ةلمرافقةةةةةة الزوجةةةةة

المءندسةةةةةةةةةةين المعمةةةةةةةةةةاريين حريةةةةةةةةةةةرى 
كندا لمدة عةام  –نتو ( بتورHPAبونتارينى)

مةةةةةن  اعتبةةةةةاراً  )فةةةةةى اطةةةةةار عةةةةةام ثالةةةةةث(
 .3/5/2019حتى  4/5/2018

 .ت يوجد : ةعدد سنوات ااعار

وافق 
 المجلس

5 
سةةةةةةةالم عبةةةةةةةد الحميةةةةةةةد د. ت

 بيومى 
 هندسة اتنتاج مدرس 

النظةةةر فةةةى تقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن 
الطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادته  الموافقةةة علةةى

بةةةدون مرتةةةب  ةاصةةةخ ةأجــــــــةةةـاز لتجديةةةد
التةةةةى تعمةةةةل مءندسةةةةة  ةلمرافقةةةةة الزوجةةةة

)فةى اطةار عةام معمارية بألمانيةا لمةدة عةام 
حتةةةةةى  8/5/2018مةةةةةن  اعتبةةةةةاراً  (ثةةةةةانى

7/5/2019. 
 .ت يوجدعدد سنوات ااعاره :

وافق 
 المجلس
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 التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد:  رابعاً 

 القرار الموضول القسم الوظيفة اتسم م

1 
السيد محمد عبد الفتاح د. ا.

   عامر
ستاذ أ

   متفرغ
الءندسة 

   معماريةال

النظةةةةةةةر فةةةةةةةى تقتةةةةةةةراح مجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم 
علةةةةةةةى قبةةةةةةةول العةةةةةةةذر  الموافقةةةةةةةةبشةةةةةةةأن 

عةةةةةن تجةةةةةاوز مةةةةةدة  المقةةةةةدم مةةةةةن سةةةةةيادته
الخاصةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةدون مرتةةةةةةةةةةب   اتجةةةةةةةةةةازة

لةةةةةه لمةةةةةدة الممنوحةةةةةة لمرافقةةةةةة الزوجةةةةةة 
عةةةةةةام فةةةةةةى تطةةةةةةار العةةةةةةام الثةةةةةةانى عشةةةةةةر 

وحتةةةةةةةةى  30/12/2016اعتبةةةةةةةةاراً مةةةةةةةةن 
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة  اً متجةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوز 14/12/2017

 (19)( شةةةةةةةةةةءور و5بمةةةةةةةةةةدة )اتجةةةةةةةةةةازة 
نظةةةةةةراً لتوفيةةةةةةق أوضةةةةةةةاعه وذلةةةةةةل  يةةةةةةوم

 بالخارج.

وافق 
 المجلس

2 
ا.د. تامر حلمى عبد الحميةد 

 حسن  

ستاذ أ
ورئيس 
  قسم 

الءندسة 
 الكءربية   

النظةةةةةةةر فةةةةةةةى تقتةةةةةةةراح مجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم 
بشةةةةةةةأن الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى قبةةةةةةةول العةةةةةةةذر 

عةةةةةن تجةةةةةاوز مةةةةةدة  تهالمقةةةةةدم مةةةةةن سةةةةةياد
الخاصةةةةةة بةةةةةدون مرتةةةةةب للعمةةةةةل   اتجةةةةةازة

كأسةةةةةةةةةةتاذ زائةةةةةةةةةةر بجامعةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةلطان 
لمةةةةةةدة ثالثةةةةةةة  قةةةةةةابوس بسةةةةةةلطنة عمةةةةةةان

 3/2/2018أشةةةةةةةةةةةءر اعتبةةةةةةةةةةةاراً مةةةةةةةةةةةن 
مةةةةةةع اعتبةةةةةةار مةةةةةةدة  2/5/2018وحتةةةةةةى 
اجةةةةةازة بةةةةةدن مرتةةةةةب                   يومةةةةةاً  23التةةةةةأخير 

)نظةةةةةةةةةرا لظةةةةةةةةةروف الطيةةةةةةةةةران بمنطقةةةةةةةةةة 
 الخليج العربى(.

وافق 
 المجلس

 ستاذ أ ا.د. هشام محمد طلبة  3
الءندسة 

 الكءربية   

النظةةةةةةةر فةةةةةةةى تقتةةةةةةةراح مجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم 
بشةةةةةةأن الموافقةةةةةةة علةةةةةةى قبةةةةةةول العةةةةةةذر 

عةةةةن تجةةةةاوز مةةةةدة  المقةةةةدم مةةةةن سةةةةيادته
الخاصةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةدون مرتةةةةةةةةةب   اتجةةةةةةةةةازة

لمةةةةةةةةدة  للمملكةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة السةةةةةةةةعودية
ثالثةةةةةةةةةةةةةة أشةةةةةةةةةةةةةءر اعتبةةةةةةةةةةةةةاراً مةةةةةةةةةةةةةن 

وحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  28/10/2017
ار مةةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةع اعتبةةةةةةةةةةة 27/1/2018

اجةةةةةةازة يومةةةةةةاً  15أشةةةةةةءر و 4التةةةةةةأخير 
)وذلةةةةةةةةةةةل تنءةةةةةةةةةةةاء  بةةةةةةةةةةةدون مرتةةةةةةةةةةةب

متعلقةةةةةات سةةةةةيادته بعةةةةةد فتةةةةةرة اتعةةةةةارة 
 بالمملكة العربية السعودية(.

وافق 
 المجلس

 -:اإلنتدابات  : اً سخام
 القرار الموضول القسم الوظيفة اتسم م

1 
ا.د. شعبان على عطية 

 نصير 

أستاذ 
رئيس و

 القسم 

الءندسة 
 ائيةالكيمي

النظةةةةةةر فةةةةةةةى اقتةةةةةةراح مجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم 
 علةةةةةةى نةةةةةةدب سةةةةةةيادته ةبشةةةةةةأن الموافقةةةةةة

للتةةةةةةةةةةةةةةةةةدريس بقسةةةةةةةةةةةةةةةةةم هندسةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
بكليةةةةةةةةة الءندسةةةةةةةةة   -البتروكيماويةةةةةةةةات 

جامعةةةةةةة فةةةةةةاروس للفصةةةةةةل الدراسةةةةةةى  -
، وذلةةةةةةةةل يةةةةةةةةوم  2017/2018الثةةةةةةةةانى 

 ساعات أسبوعياً. 6الثالثاء لمدة 

وافق 
 المجلس

2 
حمد حسنين محمود . أد

 حسنين 
ستاذ أ

 مساعد 
ندسة الغزل ه

 والنسيج 

النظةةةةةةر فةةةةةةةى اقتةةةةةةراح مجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم 
 علةةةةةةى نةةةةةةدب سةةةةةةيادته ةبشةةةةةةأن الموافقةةةةةة

للتةةةةةةةةةدريس بقسةةةةةةةةةم هندسةةةةةةةةةة الغةةةةةةةةةزل 

ق واف
 المجلس
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والنسةةةةةةةةةةةةةيج للجامعةةةةةةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةةةةةةرية 
اليايانيةةةةةةةة للعلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا فةةةةةةةى 
الفصةةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةةى الثةةةةةةةةةةانى ربيةةةةةةةةةةع 

للعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامعى  2018
، وذلةةةةةةةةل يةةةةةةةةوم األحةةةةةةةةد  2017/2018
 ساعات أسبوعياً. 6لمدة 
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 الشئون التعليمية

 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضول م

الشروط المقترحة للتحويل تلى الكلية ، وكذلل النظر فى  1
شروط نقل القيد بين أقسام الكلية للعام الجامعى 

 (1)مرفق رقم  .2018/2019

 .بالموافقةأوصت اللجنة 
وافق المجلس على 
 توصية اللجنة

، لتدريب الصيفى لطالب الكلية ل ات الالزمةوضع اآللي 2
لجنة  وأوصت لجنة شئون التعليم والطالب بتشكيل

برئاسة األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم 
 والطالب ، وعضوية كالً من :

 ا.د. أحمد حسن متولى الشريف .1

 ا.د. أبو بكر عبد القادر ميتو .2

 ا.د. عبد السالم محمد يوسف عليق .3

 .لشأنلءذا ا

 بالموافقة.أوصت اللجنة 

وافق المجلس على 
 توصية اللجنة

 

لألقسام  2017/2018للعام الجامعى  2018الموافقة على تعتماد نتائج مرحلة البكالوريوس دور يونيو النظر فى  - 3
 التالية :

 القسم

عدد 
المتقدمين 
 لالمتحان

عدد الطلبة 
 الحاضرون

عدد 
الطلبة 
 الناجحون

 دور نوفمبر
راسبوال

 ن

النسبة المئوية 
للنجاح )بالنسبة 
 للحاضرين(

 %100 --- --- 22 22 26 الءندسة النووية وااشعاعية

 %52.17 3 8 12 23 38 هندسة الغزل والنسيج

 %94.44 2 2 68 72 82 الحاسب والنظمهندسة 

 

 وافق مجلس الكلية على ااعتماد القرار :
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 لشئون التعليميةتابع : ا

 2017/2018للعام الجامعى  الربيعفى اعتماد نتائج الخريجيين من البرامج العلمية المتخصصة لفصل  النظر - 4
 وبيانءا كالتالى :

  

المعدل 
 التراكمي

ياز 
 وبتروكيماويات

حاسبات 
 وتتصاتت

 كءروميكانيكا
عمارة 
 وتشييد

المنصات 
 البحرية

 عدد الطالب
النسبة 
 المئوية

4.00 - 3.70 3 19 11 4 2 39 10.18% 

3.69 - 3.30 10 42 21 21 3 97 25.33% 

3.29 - 3.00 8 26 21 18 3 76 19.84% 

2.99 - 2.70 6 23 19 23 2 73 19.06% 

2.69 - 2.30 10 27 16 16 2 71 18.54% 

2.29 - 2.00 10 5 4 8 0 27 7.05% 

 %100 383 12 90 92 142 47 العدد الكلي

 

 ااعتماد وافق مجلس الكلية على القرار :
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

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

1 
د. ماجد محمد محمود محمد 

 عبد النبى

مدرس بقسم 
الءندسة 
البحرية 

 وعمارة السفن

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
على التقرير المقدم من سيادته عن  بالموافقة الثقافية
الدولى للسفن واتبحاث البحرية  مؤتمرال هحضور

حتى  20/6/2018الذى عقد خالل الفترة من 
وقد تم القاء فى مدينة تريست بايطاليا  22/6/2018

 محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق 
 المجلس

 

 -: الدراسية جازاتاإل : ثانياً 
 -:دراسية اايفاد فى أجازة   – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم اتسم م

 بيتر فاروق رمزى .م 1
ساعد بقسم مدرس م

 الءندسة الميكانيكية

النظةةةةر فةةةةى اقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم ولجنةةةةة الكليةةةةة 
للعالقةةات الثقافيةةة بالموافقةةة علةةى ايفةةاد سةةيادته فةةى 
اجةةازة دراسةةية للحصةةول علةةى درجةةة الةةدكتوراة مةةن 

ة مةةةن المنحةةةة المقدمةةةة سةةةنغافورة وذلةةةل لالسةةةتفاد
لسيادته من جامعة سنغافورة القومية لمدة عام قابةل 
للتجديةةد اعتبةةاراً مةةن تةةاريخ السةةفر بمرتةةب يصةةرف 

 بالداخل.
 /28/7)تةةاريخ تعيةةين سةةيادته مةةدرس مسةةاعد فةةى 

2016.) 

وافق 
 المجلس

 رنا ممتاز عبد السميع. م 2
ساعد بقسم مدرس م

هندسة الحاسب 
 والنظم

الكليةةةةة  ةح مجلةةةةس القسةةةةم ولجنةةةةالنظةةةةر فةةةةى اقتةةةةرا
للعالقةةات الثقافيةةة بالموافقةةة علةةى ايفةةاد سةةيادتءا فةةى 
اجةةازة دراسةةية للحصةةول علةةى درجةةة الةةدكتوراة مةةن 
الوتيةةةات المتحةةةدة اتمريكيةةةة وذلةةةل لالسةةةتفادة مةةةن 
المنحةة المقدمةة لسةةيادتءا مةن جامعةةة ميريالنةد لمةةدة 

)اليةوم  16/8/2018مةن  عام قابةل للتجديةد اعتبةاراً 
بمرتةب يصةرف  لتالى تنتءاء اجازة مرافقة الةزوج(ا

 .بالداخل
فةةةةةى ادتءا مةةةةةدرس مسةةةةةاعد )تةةةةةاريخ تعيةةةةةين سةةةةةي

25/10/2015.) 

وافق 
 المجلس

 -:اايفاد فى أجازة دراسية   تابع :

 ية سمير فءمى بدوى. آم 3
ساعد بقسم ممدرس 

 الءندسة المعمارية

 الكليةة للعالقةات ةالنظر فى اقتراح مجلس القسةم ولجنة
الثقافيةةةة بالموافقةةةة علةةةى ايفةةةاد سةةةيادتءا فةةةى اجةةةازة 
دراسةةية للحصةةول علةةى درجةةة الةةدكتوراة مةةن المملكةةة 
المتحدة وذلل لالستفادة مةن المنحةة المقدمةة لسةيادتءا 
 مةةن جامعةةة مانشسةةتر لمةةدة عةةام قابةةل للتجديةةد اعتبةةاراً 

 .تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل من
فةةةةةةى يخ تعيةةةةةةين سةةةةةةيادتءا مةةةةةةدرس مسةةةةةةاعد )تةةةةةةار
24/4/2016.) 

وافق 
 المجلس

 

 -:مد األجازة الدراسية   – ب
 القرار البيان الوظيفة/القسم اتسم م

وافق الكليةة للعالقةات ولجنةة النظر في اقتراح مجلس القسةم الءندسة بقسم  عيدممحمد صالح عبد . م 1
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اتنشائية وعضو  العليم مصطفى جلو
اتجازة الدراسية 
بجامعة اتباما 
بالوتيات المتحدة 

 اتمريكية

ة علةى مةد اتجةازة الدراسةية لسةيادته بالموافقة الثقافية
حتةةةةى  24/7/2018لمةةةةدة عةةةةام سةةةةابع اعتبةةةةاراً مةةةةن 

بةةدون مرتةةب او تةةاريخ المناقشةةة ايءمةةا  23/7/2019
 اقرب تاريخاً.

للحصةول علةى درجةة  24/7/2012)سافر سيادته فةى
تةةةةم تغييةةةةر الغةةةةرم مةةةةن  –الماجسةةةةتير مةةةةن امريكةةةةا 

الةةةةى الةةةةدكتوراة بموافقةةةةة الجامعةةةةة فةةةةى الماجسةةةةتير 
أ خةر مةد حصةل  -"خالل العةام الرابةع"  21/1/2016

 (.23/7/2018عليه العام السادس حتى 

 المجلس

 

 -: تطبيق اللوائ  )اانذار بالعودة(  – جـ
 القرار البيان الوظيفة/القسم اتسم م

1 
هشام زكريا مءدى . م

 مكى

مدرس مساعد بقسم 
 هندسة الحاسب
والنظم وعضو 
اتجازة الدراسية 
بجامعة منيسوتا 
بالوتيات المتحدة 

 اتمريكية

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات 
الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائ  المعمول بءا على 
سيادته وذلل بانذاره بالعودة خالل شءرين حيث انتءى 

معرفة موقفة  لعدم 15/8/2017اخر مد لسيادته فى 
الدراسى ولم يعد ولم يتسلم العمل )علماً بان سيادته 
متقدم باوراق لمرافقة الزوجة بادارة شئون هيئة 

 التدريس(.
للحصول على درجة  16/8/2011)سافر سيادته فى 

اخر مد حصل عليه العام  -الدكتوراة من امريكا 
 (.15/8/2017السادس حتى 

وافق 
 المجلس

 -:وائ  )اانذار بالعودة( تطبيق الل تابع :

2 
عمرو مجدى محمد . م
 حمدأ

مدرس مساعد بقسم 
هندسة الحاسب 
والنظم وعضو 
اتجازة الدراسية 
بجامعة منيسوتا 
بالوتيات المتحدة 

 اتمريكية

الكلية  ةالنظر فى اقتراح مجلس القسم ولجن
للعالقات الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائ  
المعمول بءا على سيادته وذلل بانذاره بالعودة 

الدراسى ولم يعد خالل شءرين لعدم معرفة موقفة 
 .ولم يتسلم العمل

على للحصول  1/8/2011)سافر سيادته فى 
اخر مد حصل عليه  -درجة الدكتوراة من امريكا 

 (.31/7/2017العام السادس حتى 

وافق 
 المجلس

 

 -:تطبيق اللوائ  )الفصل والمطالبة بالنفقات(   – د
 القرار البيان الوظيفة/القسم اتسم م

1 
عمرو حمدى عبد . م

 الحميد عبيد

مدرس مساعد بقسم 
هندسة الحاسب 
والنظم وعضو 
اتجازة الدراسية 
بجامعة بوردو 
بالوتيات المتحدة 

 اتمريكية

مجلس القسم بالموافقة على  النظر فى اقتراح
تطبيق اللوائ  المعمول بءا على سيادته وذلل 

ت حيث انتء بالفصل ومطالبته وضامنه بالنفقات
ولم  25/4/2018فترة اتنذار الموجه لسيادته فى 

 يعد ولم يتسلم العمل. 
على للحصول  9/8/2010)سافر سيادته فى 

اخر مد حصل عليه  -درجة الدكتوراة من امريكا 
 بدون مرتب(. 15/8/2017العام السابع حتى 

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :: قسم  أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضول

تعادة 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 آية عادل محمد شحاتةاسم الطالب:  

تقليل ااستجابة الزلزالية للمبانى العالية بإستخدام موضول: 
 .طاتالمثب

Mitigating of seismic response of high rise building 

using dampers. 

أ.د. السيد أمين مشالى ، أ.د. حمدى محمد أبو الفت  ، تحت تشراف: 
 .د. محمد حسن شلبى

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً          أستاذ متفرغ بالكلية           أ.د. السيد أمين مشالى -1
 رئيساً و
    أ.د. ساهر رأفت الخريبى        أستاذ بكلية الءندسة جامعة طنطا -2

  عضواً 
                          أستاذ بالكلية        أ.د. محمد محمود الحويطى -3

 عضواً 
مشرفاً         أ.د. حمدى محمد أبو الفت        أستاذ مساعد بالكلية -4
 عضواً و
 .للدكتور ساهر رأفت الخريبى نظرا للظروف الصحية* 

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 

 الهندسة الكهربية :: قسم  ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضول

من  
 الدرجات

 محمود عبد الحميد محمود الربيعىاسم الطالب:  

 .الذاكرة و التخزين الضوئىموضول: 
Optical storage and memory. 

أ.د. السيد أحمد يوسف ، أ.د. حسام محمد حسان شلبى ، أ.د. تحت تشراف: 
  .صالح صبرى أحمد

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 أحمد صال  محمد محمد عطاسم الطالب:  
 .نظام اتتمتة : برنامج مصمم تتمته نظم التوزيعموضول: 

Automation systems: A developed software for 

distribution system automation. 

  .أ.د. نبيل حسن عباسىتحت تشراف: 

ماجستير 
 الءندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 وليد محمد سعد منصور يوسفاسم الطالب:  
 .التحكم في مسار الروبوت المناورموضول: 

Trajectory control of robotic manipulator. 

  .براهيم فؤاد العرباوىأ.د. تتحت تشراف: 

ماجستير 
 الءندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم  تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد عادل على تبراهيماسم الطالب:  

 .هندسة القوى الكءربيةموضول: 
)تقنية تغيير عرم النبضة معدلة متقطعة مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

علماً بأن هذا التحديد ت  س ممانعة المصدر ثالثى األوجه(محسنة األداء لعاك
 يمس جوهر البحث.

Enhanced performance modified discontinuous PWM 

technique for three- phase Z - source inverter. 

أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين ، أ.د.أحمد قدرى عبد تحت تشراف:  
 الرفاعى. السالم ، د. مصطفى محمد عبده

 * المءندس المذكور له بحث منشور في : 

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية
نسبة 
ااقتباس 
ت تتعدى 

16% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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The 19th International Middle East power systems Conference, 

MEPCON'19. December 19-21, 2017, Menofya University, Egypt 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً   ليةأ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين  أستاذ متفرغ بالك -1
 رئيساً و
   أ.د. تمتثال نجم عبد هللا                   أستاذ متفرغ بالكلية         -2

  عضواً 
أستاذ ووكيل كلية الءندسة جامعة         أ.د. أحمد محمد رفعت عزمى      -3

 عضواً   طنطا
ية أستاذ مساعد باتكاديمية العرب         أ.د. أحمد قدرى عبد السالم     -4

 للعلوم 

مشرفاً            والتكنولوجيا                                                     
 عضواً و

 أميرة محمد عطية عطيةاسم الطالب:  

 .الشبكة الذكيةموضول: 
)تحليل وتمثيل مقارن لتقنيات تعادة تشكيل ب  : مع تحديد عنوان البحث ليص

علماً بأن هذا التحديد ت يمس جوهر  منحنيات الحمل في األحمال السكنية(
 البحث.

A Comparative analysis and simulation of residential 

load curves reshaping techniques. 

 وسف.أ.د. نبيل حسن عباسى ، أ.د. كريم حسن يتحت تشراف:  
 * المءندس المذكور له بحث منشور في : 

20th International Conference on Smart Grid and Clean Energy 

Technologies; ICSGCET 2018, San Francisco, USA, June 6 – 7, 2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً             أ.د. نبيل حسن عباسى         أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً و
    أستاذ ووكيل كلية الءندسة جامعة طنطاأ.د. أحمد محمد رفعت عزمى    -2

  عضواً 
                           أستاذ بالكلية  أشرف تبراهيم مجاهد      أ.د.  -3

 عضواً 
مشرفاً          أ.د. كريم حسن يوسف        أستاذ مساعد بالكلية   -4
 عضواً و

تير ماجس
العلوم 
 الءندسية
نسبة 
ااقتباس 
ت تتعدى 

18% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 محمود أحمد شوقى أحمداسم الطالب:  

 .آليات التحقيق من الءوية في خدمات شبكة الحاسباتموضول: 
Authentication mechanisms in computer network 

protocols cryptography and data security. 

أ.د. حسن محمد الكمشوشى ، د. عادل محمد الفحار ، د. تحت تشراف:  
 على الشربينى تقى الدين.

 * المءندس المذكور له بحث منشور في : 
35th National Radio Science Conference (NRSC 

2018), Egypt, 20-22 March 2018. 
  -مكونة من : على أن تكون اللجنة 

مشرفاً            أستاذ متفرغ بالكلية   أ.د. حسن محمد الكمشوشى -1
 رئيساً و
أستاذ بكلية الءندسة جامعة   أ.د. محمد عبد العظيم محمد    -2

ماجستير 
م العلو

 الءندسية
نسبة 

ااقتباس 
ت تتعدى 
24.2% 

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس
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  عضواً   المنصورة
                         أستاذ بالكلية              أ.د. نءى عثمان قرنى -3

 عضواً 

تعديل 
لجنة 
 تشراف

 السيد أحمد السيد رمضاناسم الطالب:  

 .تأمين نظم اتتصاتت المتنقلة الخلوية المتقدمةموضول: 
أ.د. السيد عبد المعطى البدوى ، أ.د. محمد عمرو مختار تحت تشراف: 

 .سليم، أ.د. حسام عبد اللطيف 

وذلل بإضافة د. عصام عبد المجيد هجرس المدرس بمدينة زويل للعلوم 
والتكنولوجيا  تلى لجنة ااشراف بدتً من د. حسام عبد اللطيف سليم 
تعتذار سيادته ولإلستفادة من خبرة سيادته في مجال برمجيات 

 .الشفرات وتأمين شبكات ااتصاتت

 دكتوراه
 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 

 -الهندسة المعمارية :: قسم ثاً ثال

من  
 الدرجات

 مى محمود تبراهيم يوسف أحمداسم الطالب:  

دور مصادر البيانات الكبيرة المولدة عن المستخدمين في موضول: 
 .التطوير الحضرى وتدارة المدن

The role of user generated big data in urban 

development and city management. 
  .أ.د. دينا سام  طه ، د. دينا محمد على سعد هللاف: تحت تشرا

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع 

شكيل لجنة ت
اامتحان 
 الشامل

 محمد عبد الحميد مغاورى تبراهيماسم الطالب:  

/  دراسة تحقيق تنمية مستدامة لالستعماتت الصناعيةموضول: 
 .دراسة على منطقة مريم الصناعية بمحافظة ااسكندرية

Study to achieve sustainable development for 

industrial usage: lower Mergham industrial zones 

as a case study, Alexandria. 

 .أ.د. يسرى عبد القادر عزامتحت تشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً   سرى عبد القادر عزام         أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. ي -1
 رئيساً و
                    أ.د. هانى محمد عبد الجواد عياد    أستاذ بالكلية -2

 عضواً 
           أستاذ مساعد بالكلية        أ.د. دينا سام  طه            -3

 عضوا ً 

 
 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 

  -هندسة الميكانيكية :ال: قسم  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضول

تشكيل لجنة 
 الحكم

 وتء محمود على محمد العشماوىاسم الطالب:  

دراسة األداء التحليلى لوحدة تحلية تعمل بضغط البخار موضول: 
 .أحادى التأثير

)دراسة األداء التحليلى لوحدة مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 
 ددة التأثير تعمل بضغط البخار بإستخدام الطاقة الشمسية(تحلية متع

 علماً بأن هذا التحديد ت يمس جوهر البحث.
Performance analysis of multi effect desalination 

thermal vapor compression unit assisted by solar 

energy. 

 .الحلوأ.د. وائل محمد المغالنى ، أ.د. محمد محمود تحت تشراف:  
* المءنةةدس المةةذكور لةةه بحةةث منشةةور فةةي : المةةؤتمر الةةدولى الحةةادى و 

بمدينةة  2018يونيةو  30-28العشرون لتكنولوجيا المياه ، في الفتره من 
 بورسعيد.

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
         أستاذ متفرغ بالكلية   أ.د. سامى مرسى الشربينى          -1

 رئيساً 
  أستاذ بكلية الءندسة جامعة طنطا   بد النبى البيومى قابيل     أ.د. ع -2

 عضواً 
مشرفاً    أستاذ مساعد بالكلية   أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى -3

 عضواً و
   أستاذ مساعد بالكلية                أ.د. محمد محمود الحلو -4

 عضواً مشرفاً و

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية
نسبة 

ااقتباس ت 
تتعدى 
26% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 توفيق اامام محمد توفيق علياناسم الطالب:  

 .األساليب الحديثة في أنظمة الميماترونيكسموضول: 
)تثبيط الدرفلة العرضية لسفن السط  مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

علماً بأن هذا التحديد ت يمس  لعصبية اتصطناعية(بإستخدام الشبكات ا
 جوهر البحث.

Roll damping of surface ships via artificial neural 

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية
نسبة 

ااقتباس ت 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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networks approach. 

أ.د. طاهر حمد هللا عوم ، د. محمد عبد الفتاح تحت تشراف:  
 .الجوهرى

* المءندس المذكور له بحث منشور في : مجلةة هندسةة ااسةكندرية 
 .24/6/2018اريخ بت

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                أستاذ متفرغ بالكلية   حسن أنور الجمل       أ.د.  -1

 رئيساً 
مشرفاً           أ.د. طاهر حمد هللا عوم    أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضواً و
م أستاذ باألكاديمية العربية للعلوأ.د. حمدى أحمد حسان         -3

          والتكنولوجيا
                                                                              

 عضواً 
* وافق مجلس القسم على عدم دراسة المقررات التي مر عليءا اكثر من خمس 

 سنوات.

تتعدى 
13% 

 مصطفى محمود يسرى محمود زيلولاسم الطالب:  
لنانويه على السلول الميكانيكى تأثير الجزيئات ذات البنية اموضول: 

 .الكلل للمواد المركبة المقواه باأللياف الزجاجيةو
)تأثير الجزيئات النانومترية على مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

المقواه باأللياف التصلب و اريةالخواص الميكانيكية للمواد البوليمرية حر
 علماً بأن هذا التحديد ت يمس جوهر البحث. الزجاجية(

Effect of Nano particles on the mechanical properties of the 

thermosetting polymeric materials reinforced with glass 

fibers. 

 .أحمد أ.د. حسن أنور الجمل ، د. ياسر سعد محمدتحت تشراف:  
 * المءندس المذكور له بحث منشور في :

The Journal of Composite Materials – Sage for Publishing. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
أستاذ متفرغ بالكلية     مشرفاً      أ.د. حسن أنور الجمل        -1
 رئيساً و
               كليةأستاذ متفرغ بال   أ.د. عبد الحميد تبراهيم جمعه -2

 عضواً 
 أستاذ مساعد بكلية الءندسة جامعة طنطا         أ.د. عزت السيد شعيب -3

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية
نسبة 

ااقتباس ت 
 %9تتعدى 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تعادة 
تشكيل لجنة 

 الحكم

 اعيل محمدمحمد محمود تسماسم الطالب:  

المحاكاة النظرية والبحث التجريبى لتقييم أداء محطة موضول: 
 .تحلية ذات سعة صغيرة تعمل بنظرية التناض  العكسى

Theoretical modeling and experimental investigation 

to evaluate the performance of small scale RO unit. 

، أ.د.سامى مرسى  أ.د. عبد الحميد عطية السيدتحت تشراف: 
 الشربينى.

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً    أ.د. عبد الحميد عطية السيد      أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً و
مشرفاً     أ.د. سامى مرسى الشربينى       أستاذ متفرغ بالكلية -2
  عضواً و

 دكتوراه
 يفخر

2013 

وافق 
 المجلس
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                     أستاذ بالكلية   أ.د. أسامة أحمد السمنى         -3
 عضواً 

أستاذ باتكاديمية العربية للعلوم   أ.د. أحمد أحمد حنفى              -4

    والتكنولوجيا
مشرفاً                                                                      

 عضواً و
 * بسبب ظروف خاصة بالمحكم الخارجي أ.د. أحمد أحمد حنفى.

 محمد عبد الوهاب محمد المغازىاسم الطالب:  

تستخدام الخوارزمية الجينية في تصميم مجسات الضغط موضول: 
 .السعوية الصغرية الكءروميكانيكية

The use of Genetic algorithm in the design of Micro-

Electromechanical capacitive pressure sensors. 

أ.د. حسن أنور الجمل ، د. محمد مصطفى يوسف شراف: تحت ت
 بسيونى.

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً          أ.د. حسن أنور الجمل        أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً و
  أمريكا     -أستاذ بجامعة فلوريدا      أ.د. شريف أحمد شريف  -2

  عضواً 
                  أستاذ متفرغ بالكلية     أ.د. طاهر حمد هللا عوم -3

 عضواً 
* بسبب تنشغال المحكم الخارجي بأعمال طارئة لم تكن في جدول 

 أعماله.

 دكتوراه
 ربيع
2011 

وافق 
 المجلس

تعديل لجنة 
 تشراف

 هشام محمد عبد الجيداسم الطالب:  

دراسة عددية لتطبيق تكنولوجيا ااحتراق عديم اللءب موضول: 
 .بينات الغازيةبالتور

أ.د. وليد عبد العزيز عبد الفقار ، د. يحيى عبد المنعم تحت تشراف: 
 .الدرينى

وذلل بإضافة أ.د. عادل أحمد عبد الرحمن األستاذ المتفرغ بالكلية 
 تلى لجنة ااشراف لحاجة البحث الى تخصص سيادته.

 دكتوراه
 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 -ة :الهندسة الميكانيكي: قسم  تابع

تلغاء 
 التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 وليد محمد عبدهاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2007 

وافق 
 المجلس

 دبلوم عماد محى الدين حامد يلوشاسم الطالب:  
 خريف
2008 

وافق 
 المجلس

 

 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضول

من  
 جاتالدر

 أحمد على عبد العزيز أحمد قطباسم الطالب:  

 . تصميم وحدة تنتاج النشادرموضول: 
Ammonia production unit design.  

 .أ.د. محمد حسين عبد المجيدتحت تشراف: 

ماجستير 
 الءندسة

 ربيع
2009 

وافق 
 المجلس

تعادة 
شكيل لجنة ت

اامتحان 

 حسين الديب أحمد بدر الدين مختاراسم الطالب:  

طبقا للمواصفات األوروبية على  ATEXتطبيق دراسة موضول: 
 .مصنع بتروكيماويات محلى

 
 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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 Applying ATEX study according to European الشامل

standard on local petrochemical factory. 

 .أ.د. مصطفى تبراهيم سالمتحت تشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                أستاذ متفرغ بالكلية المنعم فرج      أ.د. حسن عبد -1
 رئيساً 

أستاذ بمدينة األبحاث العلمية ببرج  أ.د. منى السيد عثمان          -2
   العرب

                                                                              
 عضواً 

مشرفاً      ساعد بالكليةأستاذ م  أ.د. مصطفى تبراهيم سالم    -3
 عضوا ً و

 * بسبب تنتءاء المدة.

تلغاء 
 التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 أحمد محمد تبراهيم الخيارىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 -: الرى والهيدروليكاهندسة : قسم  اً دسسا

 القرار القيدتاريخ  الدرجة الموضول

من  
 الدرجات

 عائشة عمر أحمد عمراسم الطالب:  

حصاد مياه األمطار بمناطق شمال شرق ليبيا بتطبيق موضول: 
 . النماذج الرياضية الءيدرولوجية

Rainwater harvesting in north – east Libya 

applying hydrological models.  
 .مد رضا محمدأ.د. عالء أحمد يس ، أ.د. محتحت تشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 تيرينى محفوظ شنودة بسطوروساسم الطالب:  

 .المنشآت الحاجزة للمياهموضول: 
)نظام خبير اختيار التصميم مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

علماً  طورى(األفضل للقناطر بإستخدام الخلطة المركبة للخواريزم الت
 بأن هذا التحديد ت يمس جوهر البحث.

Expert system for selecting the best design of 

symmetrical barrages/regulators using shuffled 

complex evolution algorithm. 

 .أ.د. نزيه أسعد يونان ، أ.د. هيثم ممدوح عومتحت تشراف:  
 في : * المءندس المذكور له بحث منشور

Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 
Impact Factor: 1.983, 14th June 2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
أستاذ متفرغ بالكلية         مشرفاً  أ.د. نزيه أسعد يونان          -1
 رئيساً و
عة عين أستاذ بكلية الءندسة جامأ.د. جمال صادق عبيد           -2

 عضواً   شمس
     أ.د. محمد عبد الرازق محمد   أستاذ  متفرغ بالكلية             -3

 عضواً 
مشرفاً           أ.د. هيثم ممدوح عوم       أستاذ بالكلية       -4

 عضواً و

 دكتوراه
نسبة 

ااقتباس ت 
تتعدى 
10% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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 -: هندسة اإلنتاج: قسم  سابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة موضولال

تشكيل لجنة 
 الحكم

 تنجى أسامة أحمد فؤاد راشداسم الطالب:  

تأثير التفاوتات البعدية لألجزاء الءندسية على أداء موضول: 
 .المنتجات صغيرة الحجم

Effect of dimensional tolerance of engineering 

elements on the kinematic of small size products. 

أ.د. محمد نصر الدين دمير ، أ.د. أحمد محمد تحت تشراف:  
 .الخطيب ، د. محمد نصر أحمد نصر

 * المءندس المذكور له بحث منشور في : 
18th International Conference on Applied 

Mechanics and Mechanical Engineering.                

3-5 April, 2018, Military Technical College, Cairo, 

Egypt.  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً         ةأ.د. محمد نصر حسن دمير    أستاذ متفرغ بالكلي -1
 رئيساً و
مشرفاً         أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. أحمد محمد الخطيب       -2

 عضواً و
الءندسة أ.د. مختار عمر عباس مختار    أستاذ متفرغ بكلية  -3

              جامعة القاهرة
                                                                              

 عضواً 
            أستاذ بالكلية               أ.د. حسن أنور الجمل        -4

 عضواً 
 أدى بنجاح المواد التى مر عليءا أكثر من خمس سنوات.

ماجستير 
وم العل

 الءندسية

نسبة 
ااقتباس ت 

 %8تتعدى 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

تلغاء 
 التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 دكتوراه رشا على يسرى عبد الظاهر معاذاسم الطالب:  
 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 -: نووية واإلشعاعيةالهندسة ال: قسم  ثامناً 

من  
 الدرجات

 بسنت محمد رمضان سالماسم الطالب:  

 .تطبيقات في الءندسة النوويةول: موض
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصب  : أداء مفاعل نووي في حالة 

 تسريب من أنابيب مولد البخار
Performance of a nuclear reactor under steam 

generator tube ruptures. 

أ.د. محمد السيد سليمان ، أ.د. علياء عادل بدوى ، تحت تشراف: 
  .حمد كمال عبد هللا شعثأ.د. م

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 شعيب صبرى حسين تبراهيماسم الطالب:  

 .تطبيقات الءندسة النوويةموضول: 
رأت اللجنه تعديل عنوان البحث ليصب  : تقدير كميات العناصر الءامه 

 لتحديد خصائص آبار البترول بالطرق النووية
Estimation of main elements to characterize oil wells 

using nuclear techniques. 

أ.د. محسن عبده أبو مندور ، أ.د. محمد حسن محمد تحت تشراف: 
  .حسن

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمود يسرى هوارى هوارىاسم الطالب:  

 .لنوويةتطبيقات الءندسة اموضول: 
Applications of nuclear engineering. 

أ.د. محمد حسن محمد حسن ، د. ساره محمد ياسر تحت تشراف: 
 .خليل

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
            أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى       أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساً 
غ بالبءيئة الطاقة أستاذ متفرمحمد محمود سيد أحمد ينيم   أ.د.  -2

 عضواً   الذرية
مشرفاً   أستاذ مساعد بالكلية أ.د. محمد حسن محمد حسن       -3
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية
نسبة 

ااقتباس ت 
تتعدى 
25% 

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 

 -: الغزل والنسيجهندسة : قسم  تاسعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضول

من  
 الدرجات

 أمنية محمد عبد الحميد السيد حرباسم الطالب:  
دراسة العالقة بين خصائص أقمشة التريكو وعوامل الراحة موضول: 
 . الفسيولوجية

Relation between knitted fabric characteristics and 

physiological comfort parameters.  
القادر ، أ.د.  أ.د. محمد أحمد سلطان ، أ.د. أبو بكر عبدتحت تشراف: 

 .شيرين نبيل زكريا

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضول

تلغاء 
 التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 عمر فتحى عباس حسناسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 ريفخ
2012 

وافق 
 المجلس

 أحمد محمد أحمد فرج علىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس



28 

  25/7/2018والجلسة الممتدة بتاريخ  2018 /17/7بتاريخ  الثانية عشرةالجلسة 

 خالد حسن أحمد محمداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 محمد فوزى محمد علىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2013 

ق واف
 المجلس

 سوزان أحمد سالمه أحمداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 أمان هللا أحمد سعد الدين محمداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 عمرو عصام محمداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 ربيع
2015 

وافق 
 لسالمج

 محمد أحمد ياقوت محمداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 



29 

  25/7/2018والجلسة الممتدة بتاريخ  2018 /17/7بتاريخ  الثانية عشرةالجلسة 

 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  تابع

تلغاء 
 التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 محمود حسن عبد الفتاحاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 أحمد محمد محمد على حجاجالطالب:   اسم

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 عوم فكيه عوم زايداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 محمد عبد المجيد قناوىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 راب  أحمد السيد محمد اسم الطالب: 

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 محمد السيد محمد سالمهاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الءندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 كمال محمد كمال بدراسم الطالب:  
ماجستير 
 الءندسة

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 سوقىمحمد نجيب صالح الداسم الطالب:  
ماجستير 
 الءندسة

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 محمد فريد محمد الشيخاسم الطالب:  
ماجستير 
 الءندسة

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 أحمد عطية أحمد رحاباسم الطالب:  
ماجستير 
 الءندسة

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  تابع

تلغاء 
 التسجيل 

ى بناء عل
تقارير 
 المشرفين

 نءى حسن محمد عبد اللطيفاسم الطالب:  
ماجستير 
 الءندسة

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 عالء عبد الءادى علىاسم الطالب:  
ماجستير 
 الءندسة

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 عبد الحليم منصور عبد الحليماسم الطالب:  
ماجستير 
 الءندسة

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 عمر حلمى حفيضهالب:  اسم الط
ماجستير 
 الءندسة

 2013 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد أحمد عبد الحميد عبد الفتاحاسم الطالب:  
ماجستير 
 الءندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 شادى محمد فرج يريب حجاجاسم الطالب:  
ماجستير 
 الءندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 محمد ممدوح محمد سعداسم الطالب:  
ماجستير 
 الءندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
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بشأن المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة دبلوم  – 1
 .الميكانيكيةوالءندسة ،  الكيميائيةفي: الءندسة  2018 ربيعالدراسات العليا 

 وافق مجلس الكلية على تعتماد النتيجة. ر:القرا
طالب ل األجنبيةبشأن تحديد مستوى اللغة  2018( المعدل لسنة 171قرار مجلس الجامعة رقم )بأحيط مجلس الكلية علماً  – 2

 9/1/2013يخ وفقاً لقرار مجلس الكلية بجلسته بتار بالجامعة ، وأقر مجلس الكلية متطلبات الكلية بءذا الشأنالدراسات العليا 
 بما ت يخالف قرار مجلس الجامعة.
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 (1مرفق )
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 محضر
 مجلس الكلية

 الممتدةالجلسة 
 2018/  2017للعام الجامعى 

 2018يوليو  25بتاريخ 
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 -الموضوعات  :

 2017/2018للعةام الجةامعى  2018الموافقةة علةى تعتمةاد نتةائج مرحلةة البكةالوريوس دور يونيةو النظر فى  .1
 لألقسام التالية :

 القسم

عدد 
المتقدمين 
 لالمتحان

عدد الطلبة 
 الحاضرون

عدد الطلبة 
 الناجحون

دور 
 نوفمبر

الراسبو
 ن

النسبة المئوية 
للنجاح )بالنسبة 
 للحاضرين(

 %88.82 7 47 429 483 503 الءندسة الميكانيكية

 %69.67 67 202 618 887 958 الءندسة المدنية

 %85.63 11 13 143 167 171 ةالءندسة الكيميائي

 %62.17 22 37 97 156 170 هندسة اانتاج

الءندسة البحرية وعمارة 
 السفن

68 65 46 10 9 76.76% 

 الءندسة المعمارية

 %82.50 --- 7 33 40 46 شعبة المبانى العامة

 %95 --- 2 38 40 46 شعبة ااسكان

 %95.65 --- 1 22 23 23 شعبة التصميم الحضرى

 الءندسة الكءربية

 %79.43 14 44 224 282 286 شعبة القوى واآلتت الكءربية

 %84.27 26 13 209 248 251 شعبة ااتصاتت

 

 وافق مجلس الكلية على ااعتماد القرار :

 


