محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()12
بتاريخ  16يوليو 2019
والجلسة الممتدة
بتاريخ  24يوليو 2019
للعام الجامعى 2019 / 2018

محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()12
للعام الجامعى 2019 / 2018
بتاريخ  16يوليو 2019
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اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  2019 /7/16برئاسة السيد األستاذ الدكتور /سعيد
محمد عبد القادر عالم – عميد الكلية  ،وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور /مجدى عبد العظيم أحمد سليمان  -وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحوث  ،وقد حضر الجلسة كل من:
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د .عصام مصطفى محمد وهبة
المكلف بنسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د .تامر حلمى عبد الحميد حسن
رؤساء األقسام
أ.د .على محمد على عكاز

أ.د .حسن محمد كمال عبد السالم

أ.د .علياء عادل محمد بدوى

أ.د .محمد السيد محمد النجار

أ.د .طارق إبراهيم على عبيدو

أ.د .جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش

أ.د .عمرو أحمد عبد المنعم المصرى

أ.د .محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى

أ.د .ريم محمد عبد المغيث عبد العليم

أ.د .عفاف خميس إبراهيم العوفى

أ.د .وائل محمد مصطفى قطب المغالنى

أ.د .وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى

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

أ.د .أحمد عزت على األنصارى

أ.د .محمد زكريا مصطفى عبد الهادى

أ.د .محسن عبده أبو مندور

أ.د .عايدة محمد فهمى شتا

أ.د .مينا بديع عبد الملك

أ.د .على محمد عبد المنعم حسن

أ.د .طاهر حمد هللا حسن عوض

أ.د .حافظ السيد حمادة اليمنى
أساتذة مساعدين من األقسام
د .عبد هللا مصطفى خليل

أ.د .نيفين كمال أمين عباس
مدرسين من األقسام
د .هناء محمد محمد العبسى
د .محمد حسن شلبى عبد النبى

أعضاء مجلس الكلية من الخارج
أ .أعضاء من داخل الكلية

ب .أعضاء من خارج الكلية

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

م .أسامة مهدى محمد إبراهيم
لواء.د .شريف سمير أحمد البدوى

مدعـوون
:
وقد حضر  :أ.د .عصام عوض مصطفى جودة نيابة عن أ.د .حسام الدين محمد مراد مغازى
اعتذر عن عدم الحضور :أ.د .مسعد مسلح عبد المجيد  ،أ.د .نرمين عبد العزيز محمد حراز  ،م .أسامة السيد الجناينى
تغيب عن الحضور :أ.د .محمد طارق فؤاد سرور  ،أ.د .نجوى مصطفى إسماعيل المكى  ،أ.د .أحمد شوقى عبد العزيز أحمد (المدير التنفيذى للمركز
الهندسى).
د .شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى (مدير وحدة ضمان الجودة)
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استهل السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية الجلسة " بسم هللا الرحمن الرحيم" ورحب بال سادة أعضاء مجلس الكلية ،
ثم شرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

أوالً  :تم التصديق على محضر الجلسة الحادية عشرة للعام الجامعى  2019/2018بتاريخ  18يونيو ، 2019
مع تصحيح الخطأ المادى ليكون عدد الناجحين ( )7بدالً من ( )2فى نتيجة الدفعة  43د.جو محاولة رابعة مايو
 2019بنتيجة الدفاع الجوى.
ثانيا ً  :الموضوعات العامة -:
 – 1أحيط مجلس الكلية علما بصدور قرار مجلس الجامعة رقم ( )36لسنة  2019بشأن تعدديل قدرار مجلدس الجامعدة
رقم ( )14لسنة  2009بشأن نظام اإلشراف المصرى المشترك على الدراسات العليا بالجامعدات العربيدة واألجنبيدة
واشتراك الطالب المقيد بهذا النظام فى البرامج والمقررات الدراسية.
 – 2أحدديط مجلددس الكليددة علمددا بتنظدديم فسددم هندسددة الحاسددب والددنظم محتفاليددة بمناسددبة اليوبيددل الددذهبى للقسددم (مددرور
خمسددون عامددا علددى منشدداء ) وذلددك بمركددا المددؤتمرات التددابع لجامعددة اإلسددكندرية بسددموحة خددالل ش دهر أغسددطس
.2019
 – 3أحدديط مجلددس الكليددة علمددا بقددرار المجلددس األعلددى للجامعددات بجلسددت بتدداريخ  2019/6/22بإحالددة كتدداب األسددتاذ
الدكتور  /رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية بشأن عقد اختبار قياس قدرات الطالب المستجدين بكليدات الهندسدة
بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة واألهلية والمعاهد العالية الهندسية  ،ملى الجامعات للدراسة  ،وقرر مجلس
الكلية تشكيل لجنة برئاسة األستـاذ الدكتــور  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  ،وعضوية كال من :
رئيس جامعة اإلسكندرية السابق
 .1األستاذ الدكتور  /رشدى رجاء اهران
عميد كلية الهندسة األسبق
 .2األستاذ الدكتور  /محمد عبد الحميد مسماعيل
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب األسبق
 .3األستاذ الدكتور  /محمد ناصر أحمد نادر درويش
األستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات والفياياء الهندسية
 .4األستاذ الدكتور  /مينا بديع عبد الملك
وذلك لدراسة الموضوع ورفع توصيات اللجنة ملى الجامعة مع محاطة مجلس الكلية فى جلست القادمة.
 – 4أحيط مجلس الكلية علما بما تم من انشاءات وأعمال تطوير علدى مسدتوى الكليدة للعدام الجدامعى ، 2019/2018
وقد قام األستاذ الدكتور  /عصام مصطفى محمد وهبة – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئدة  ،بعدر
توضيحى لما تم من أعمال التطوير واإلنشاءات فى الكلية خالل العام الجامعى.
 – 5أحيط مجلس الكلية علما بخطاب السيد الدكتور  /مساعد رئيس الجامعة للشئون الصحية بشأن الخطوات التنفيذيدة
للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتى يجب اتباعها للحصول على الخدمدة الصدحية فدى المستشدفيات
المتعاقد معها (غير مستشفيات جامعة اإلسكندرية) وكذلك الصيدليات التى تم التعاقد معها.
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تابع  :الموضوعات العامة -:
 – 6وافق مجلس الكلية على المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن معادة
تشكيل لجنة اللوائح والمناهج فى الكلية لتكون على النحو التالى :
 .1األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث (بصفت )
 .2األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب (بصفت )
 .3األستاذ الدكتور  /المدير التنفيذى للبرامج الجديدة والمتخصصة (بصفت )
 .4األستاذ الدكتور  /محمد نشأت عباس فرس – وكيل الكلية األسبق لشئون التعليم والطالب
 .5األستاذة الدكتورة  /هبة وائل لهيطة – وكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث
 .6األستاذ الدكتور  /محمد نور الدين أحمد سعيد – األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية
 .7األستاذ الدكتور  /مدير وحدة ضمان الجودة (بصفت )

مقررا
عضوا

عضو
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

 – 7وافق مجلس الكلية على المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بتعديل ميعاد مقامة يوم المشروعات للعام الجامعى  2019/2018ليكون يوم األحد الموافق  2019/8/25بدال من
يوم السبت الموافق .2019/7/27
 – 8وافق مجلس الكلية على معتبار يوم السبت من كل أسبوع خالل الفترة من  2019/7/20وحتى 2019/9/14
أجااة بالكلية  ،وذلك بمناسبة منتهاء ممتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  2019/2018حيث تم
اإلنتهاء من مناقشة مشاريع تخرج طالب مرحلة البكالوريوس فى .2019/7/11
 – 9وافق مجلس الكلية على معادة تشكيل الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة ليكون كالتالى :
• ا.د .شيرويت حسين الغلمى
وعضوية كال من :
أستاذ بقسم الهندسة النووية واإلشعاعية
 .1ا.د .محمد حسن محمد حسن
أستاذ مساعد بقسم هندسة الغال والنسيج
 .2د .شيرين نبيل الكاتب
مدرس بقسم الهندسة الكهربية
 .3د .أحمد سعيد التراس
مدرس بقسم الهندسة النووية واإلشعاعية
 .4د .آية السيد محمد الشحات
مدرس مساعد بقسم الهندسة الكيميائية
 .5م .محمد صالح سليمان طلبة
عضوا خارجيا (وكيل مجلس مدارة جمعية رجال األعمال باإلسكندرية)
 .6د .محمد مسعد محرم
 .7رئيس متحاد طالب كلية الهندسة ممثال عن الطالب.
مدير الوحدة

ثالثا ً  :الهدايا والتبرعات -:

 - 1وافق مجلس الكلية على قبول التبرع المقدم من شركة أسمنت العامرية بمبلغ  12000جني (اثندى عشدرة ألدف جنيد ال
غير) لرعاية مؤتمر البناء والتشييد الذى ينظم الفدرع الطالبدى للجمعيدة األمريكيدة للمهندسدين المددنيين فدى الفتدرة مدن
 25 – 24يوليو  2019تحت مشراف السيد الدكتور  /محمد دياب – المدرس بقسم الهندسة اإلنشائية.
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شئون هيئة التدريس

أو ً
ال :الترقيات والتعيينات - :
 التعيين فى وظيفة مدرس مساعدم

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

م .محمد عبد الرااق على
عبد الحميد

معيد

الهندسة
الكهربية

النظددددددر فددددددى مقتددددددراح مجلددددددس القسددددددم
بشددددددددددأن الموافقددددددددددة علددددددددددى تعيددددددددددين
سدددددددددديادت فددددددددددى وظيفددددددددددة مدددددددددددرس
مسدددددددداعد بالقسددددددددم لحصددددددددول علددددددددى
درجة الماجستير.

وافق
المجلس

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

االسم

الوظيفة

القسم

1

ا.د .مصطفى سعيد السيد
اسماعيل الخامى

أستاذ

الهندسة
الكهربية

2

د .على حامد حامد سلطان

مدرس
متفرغ

الهدسة
االنشائية

الموضوع
النظددر فددى مقتددراح مجلددس القسددم بشددأن
الموافقة علدى الطلدب المقددم مدن سديادت
لتجديددددد األجــــــــددددـااة الخاصددددة بدددددون
مرتددددب لمرافقددددة الاوجددددة التددددى تعمددددل
بالواليددات المتحدددة االمريكيددة لمدددة عددام
(فددددى اطددددار عددددام سددددابع) اعتبددددارا مددددن
 2019/6/11حتى .2020/6/10
عدد سنوات االعارة  :ال يوجد.
النظددر فددى مقتددراح مجلددس القسددم بشددأن
الموافقة علدى الطلدب المقددم مدن سديادت
لتجديددددد األجــــــــددددـااة الخاصددددة بدددددون
مرتددددب لمرافقددددة الاوجددددة التددددى تعمددددل
بالكويدددددت للعدددددام الرابدددددع اعتبدددددارا مدددددن
 2019/5/22حتددى ( 2020/5/21مددع
التصدددريح لسددديادت بالعمدددل أثنددداء فتدددرة
االجااة).
عددد سدنوات االعدارة  9 :سدنوات وسدتة
اشهر ويوم.
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القرار

وافق
المجلس

رف
مجلس
الكلية
تجديد
األجااة
لسيادت

تابع  :اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة -:

3

د .خالد هانئ خالد أحمد

أستاذ
مساعد

الهندسة
الكهربية

4

د .جابر محمد أحمد مدريس

أستاذ
مساعد

الهندسة
الكيميائية

5

د .مسالم سعد السيد شيحة

أستاذ
مساعد

هندسة االنتاج

6

د .دنيا سعيد اسماعيل
السيد الخامى

مدرس

هندسة الغال
والنسيج

النظدددر فدددى مقتدددراح مجلدددس القسدددم بشدددأن
رف د الطلددب المقدددم مددن سدديادت لتجديددد
األجـــــــــااة الخاصة بدون مرتب لمرافقة
الاوجة التدى تعمدل بالمملكدة المتحددة لمددة
عام فى اطار عام ثدانى عشدر اعتبدارا مدن
 2019/6/21حتددددددددددددددددددددى 2020/3/28
(تاريخ نهاية اقامة الاوجة)
عدد سنوات االعارة  :ال يوجد.
النظددر فددى مقتددراح مجلددس القسددم بشددأن
الموافقة علدى الطلدب المقددم مدن سديادت
لتجديددددد األجــــــــددددـااة الخاصددددة بدددددون
مرتددددب لمرافقددددة الاوجددددة التددددى تعمددددل
بالمملكة العربية السعودية لمدة عام (فى
اطدددددددار عدددددددام رابدددددددع) اعتبدددددددارا مدددددددن
 2019/7/24حتددى ( 2020/7/23مددع
التصريح لسيادت بالعمل).
عدد سنوات االعارة  10 :سنوات.
النظددر فددى مقتددراح مجلددس القسددم بشددأن
الموافقة علدى الطلدب المقددم مدن سديادت
لتجديددددد األجــــــــددددـااة الخاصددددة بدددددون
مرتددددب لمرافقددددة الاوجددددة التددددى تعمددددل
ببريطانيا فى اطار عام ثامن اعتبارا مدن
 2019/6/1حتى .2020/5/31
عدد سنوات االعارة  :ال يوجد.
النظددر فددى مقتددراح مجلددس القسددم بشددأن
الموافقة على الطلب المقددم مدن سديادتها
لتجديددددد األجــــــــددددـااة الخاصددددة بدددددون
مرتب لمرافقة الداوج الدذى يعمدل بامدارة
ابددو ظبددى -بدولددة االمددارات العربيددة لمدددة
عدددام سدددابع اعتبدددارا مدددن 2019/8/10
حتددددى  2020/8/9اذا سددددمحت اللددددوائح
والقوانين المنظمة لذلك.
عدد سنوات االعارة  :ال يوجد.

رف
مجلس
الكلية
تجديد
األجااة
لسيادت
رف
مجلس
الكلية
تجديد
األجااة
لسيادت

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة -:

7

د .هانى مبراهيم شاهين

مدرس

الهندسة
المعمارية

النظددر فددى مقتددراح مجلددس القسددم بشددأن
الموافقة علدى الطلدب المقددم مدن سديادت
لتجديددددد األجــــــــددددـااة الخاصددددة بدددددون
مرتددددب لمرافقددددة الاوجددددة التددددى تدددددرس
بجامعدددة (– )Kansas state university
بالواليددات المتحدددة االمريكيددة لمدددة عددام
(فددى اطددار العددام الخددامس) اعتبددارا مددن
 2019/4/1حتى .2020/3/31
عدد سنوات االعارة  :ال يوجد.
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وافق
المجلس

8

د .مسالم عبد الحميد بيومى

مدرس

هندسة االنتاج

النظددر فددى مقتددراح مجلددس القسددم بشددأن
الموافقة علدى الطلدب المقددم مدن سديادت
لتجديددددد األجــــــــددددـااة الخاصددددة بدددددون
مرتددددب لمرافقددددة الاوجددددة التددددى تعمددددل
مهندسة معمارية بدولة المانيا لمددة عدام
(فدددى اطدددار العدددام الثالدددث) اعتبدددارا مدددن
 2019/5/8حتى .2020/5/7
عدد سنوات االعارة  :اليوجد.

وافق
المجلس

ثالثا ً  :اإلنتدابات -:

1

ا.د .محمد نشأت عباس
فرس

أستاذ
متفرغ

هندسة
االنتاج

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن
الموافقة على ندب سيادت ليوم واحد
أسبوعيا لمدة يوم من 2019/5/22
ولمدة عام ممثال لالستاذ للدكتور واير
التعليم العالى والبحث العلمى بجامعة
النيل.
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وافق
المجلس

الشئون التعليمية
م

1

2
3

4

القرار
توصية لجنة شئون طالب
الموضوع
النظر فى قواعد التحويل ونقل القيد بين أوصت لجنة شئون الطالب بالموافقة على قواعد
وافق
التحويل المرفقة.
مجلس
األقسام للعام الجامعى .2020/2019
الكلية على
توصية
لجنة شئون
الطالب
النظر فى الموافقة على جوائا الكلية
وافق
الجامعى
للعام
المتفوقين
للطالب
المجلس
.2018/2017
محاطة مجلس الكلية علما بالتقويم الخاص
أحيط
الجامعى
للعام
الصيفى
بالفصل
المجلس
 2019/2018للمستوى الصفرى (مرفق
علما
رقم )1
النظر فى آلية تنسيق طلبة المستوى أوصت اللجنة بما يلى :
الصفرى للطالب المسجلين بالفصل • يتم تنسيق الطالب الذين اكتسبوا ( )20ساعة معتمدة
تبعا لـلمعدل
فى فصل الربيع 2019/2018
الصيفى للعام الجامعى .2019/2018
التراكمى  ، CGPAوالرغبات المسجلة للطالب ،
وطبقا للنسب المحددة لكل برنامج والسابق معتمادها
فى جلسة مجلس الكلية رقم ( )9بتاريخ  9أبريل
.2019
وافق
• فى حال اكتساب الطالب ( )20ساعة معتمدة فى
مجلس
الفصل الصيفى  2019/2018أو فصل الخريف الكلية على
 2020/2019يتم تنسيقهم وفقا للمعدالت التراكمية
توصية
للبرامج العامة لفصل الربيع .2019/2018
مقررات المستوى لجنة شئون
• الطالب الراسبون فى بع
الطالب
الصفرى وتم تنسيقهم على البرامج العامة وقاموا
بإجتياا مقررات الرسوب مما ترتب علي ايادة
 ،CGPAيمكنهم التقدم بطلب للتحويل ملى برامج
أخرى فى بداية فصل الخريف  2020/2019وفقا
للمعدالت المقبولة للبرامج العامة فى العام الجامعى
 2019/2018وذلك متساقا مع المادة ( )24من
الئحة الساعات المعتمدة.

تابع  :الشئون التعليمية

5

النظر فى آلية انذار طالب المستوى أوصت اللجنة بما يلى :
الصفرى عن العام الجامعى  • ,2019/2018الطالب الباقين لإلعادة يتم محتساب سنة الرسوب
بإنذار أكاديمى واحد  ،والغائبين بدون عذر مقبول
بإنذار عن كل فصل دراسى.
• الطالب الحاصلين على معدل فصلى  GPAأقل
من ( )2فى فصلى الخريف والربيع 2019/2018
 ،يتم توجي منذار أكاديمى واحد فقط.
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وافق
مجلس
الكلية على
توصية
لجنة شئون
الطالب

• الطالب الحاصلين على معدل فصلى  GPAأعلى
من ( )2فى فصل الخريف  ،وأقل من ( )2فى فصل
الربيع  ، 2019/2018يتم توجي منذار أكاديمى
واحد فقط.
• الطالب الحاصلين على معدل فصلى أقل من ( )2فى
فصل الخريف  ،وأعلى من ( )2فى فصل الربيع
 ، 2019/2018ال يتم توجي منذار أكاديمى لهم.

6

محاطة مجلس الكلية علما بخطاب األستاذ
الدكتور  /نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب بشأن موافقة لجنة اللوائح
بالجامعة على قرار مجلس الكلية بجلست
رقم ( )11بتاريخ  2019/6/18بشأن
تعديل الحروف الثالث فى أكواد مقررات
Engineering
الثقافة الهندسية
 Cultureمن مقررات الكلية لتكون ECL
بدال من  HUmحتى ال يحدث لبس بينها
وبين مقررات العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
والتى تحمل الكود  HUMوذلك بمناسبة
تطبيق الئحة الساعات المعتمدة على
الجامعى
للعام
األول
المستوى
.2020/2019
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أحيط
مجلس
الكلية علما

تابع  :الشئون التعليمية
 - 7النظر فى الموافقة على معتماد نتائج مرحلة البكالوريوس دور يونيو  2018للعام الجامعى  2019/2018لألقسام
التالية :
النسبة المئوية
عدد
عدد
الراسبو
عدد الطلبة
للنجاح (بالنسبة
دور نوفمبر
الطلبة
المتقدمين
القسم
ن
الحاضرون
للحاضرين)
الناجحون
لالمتحان
%85.38
--19
111
130
146
الهندسة الكيميائية
%63.60
4
4
14
22
26
الهندسة النووية واإلشعاعية
%44.44
8
2
8
18
24
هندسة الغال والنسيج
%96.55
2
1
84
87
96
هندسة الحاسب والنظم
%91.00
6
42
488
536
588
الهندسة الميكانيكية
الهندسة المعمارية
%95.35
--2
41
43
50
شعبة المبانى العامة
%98.04
--1
50
51
57
شعبة اإلسكان
%88.89
--1
8
9
9
شعبة التصميم الحضرى
القرار  :وافق مجلس الكلية على معتماد النتائج.
 - 8النظر فى اعتماد نتائج الخريجيين من البرامج العلمية المتخصصة لفصل الربيع للعام الجامعى 2019/2018
وبيانها كالتالى :
كهروميكانيكا

عمارة
وتشييد

المنصات
البحرية

عدد الطالب

النسبة
المئوية

المعدل
التراكمي

حاسبات
غاا
وبتروكيماويات ومتصاالت

4.00 - 3.70

2

20

16

4

1

43

12.22%

3.69 - 3.30

5

50

34

10

3

102

28.98%

3.29 - 3.00

3

30

20

21

2

76

21.59%

2.99 - 2.70

8

23

11

23

1

66

18.75%

2.69 - 2.30

1

13

16

17

1

48

13.64%

2.29 - 2.00

1

5

5

6

0

17

4.83%

العدد الكلي

20

141

102

81

8

352

القرار  :وافق مجلس الكلية على معتماد النتائج.
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أو ً
ال :المؤتمرات العلمية -:
تقرير حضور مؤتمر -:
م

1

2

االسم

العالقات الثقافية
البيان

الوظيفة/القسم

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
أستاذ ورئيس الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادت عن
ا.د .وائل محمد مصطفى مجلس قسم حضور المؤتمر الدولى الرابع للسريان وانتقال
الحرارة معمليا وعدديا الذى عقد خالل الفترة من
الهندسة
المغالنى
 2019/4/10حتى  2019/4/12في روما بايطاليا
الميكانيكية
وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادتها عن
أستاذ مساعد
د .شيماء يوسف مبراهيم
حضورها المؤتمر العالمى للغال والنسيج اوتكس
بقسم هندسة
 2019الذى عقد خالل الفترة من  2019/6/11حتى
السيد الطرفاوى
الغال والنسيج  2019/6/15في جينت ببلجيكا وقد تم القاء محاضرة
عن المؤتمر بالقسم.

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثاني اً :اإلجازات الدراسية - :
أ – اإليفاد فى أجااة دراسية -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

م .أحمد محمد عبد
الفتاح طعيمة

مدرس مساعد بقسم
الهندسة الميكانيكية

النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقددات الثقافيددة بالموافقددة علددى ايفدداد سدديادت فددى
اجدااة دراسدية للحصددول علدى درجددة الددكتورا مددن
كندددا وذلددك لالسددتفادة مددن المنحددة المقدمددة لسدديادت
مدددن جامعدددة مددداك ماسدددتر لمددددة عدددام قابدددل للتجديدددد
اعتبارا من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.
(تاريخ تعيين سيادت فى وظيفة مدرس مسداعد فدى
.)2019/1/8

وافق
المجلس
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تابع  :اإليفاد فى أجااة دراسية -:

2

م .اكرم سعيد عبد
الحميد فرج

معيد بقسم الهندسة
النووية واالشعاعية

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليدة للعالقدات
الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى ايفددداد سددديادت فدددى اجدددااة
دراسية للحصول على درجتدى الماجسدتير والددكتورا
مددن الواليددات المتحدددة األمريكيددة وذلددك لالسددتفادة مددن
المنحدددة المقدمدددة لسددديادت مدددن جامعدددة واليدددة ندددوث
كارولينددا لمدددة عددام قابددل للتجديددد اعتبددارا مددن تدداريخ
السفر بمرتب يصرف بالداخل.
(تددددداريخ تعيدددددين سددددديادت فدددددى وظيفدددددة معيدددددد فدددددى
.)2018/2/5

وافق
المجلس

ب – منح فترة للتدريب -:
م

االسم

1

م .علياء محمد جابر ابو
على

2

م .أحمد على محمود
الحطاب

الوظيفة/القسم
مدرس مساعد بقسم
هندسة االنتاج
وعضو االجااة
الدراسية بمعهد
مصدر للعلوم
والتكنواوجيا
باالمارات العربية
المتحدة
معيد بقسم الهندسة
االنشائية وعضو
االجااة الدراسية
بجامعة االباما –
برمنجهام بالواليات
المتحدة األمريكية

البيان
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقات الثقافية بالموافقة على مدنح سديادتها فتدرة
للتدددريب العملددى اعتبددارا مددن ( 2018/11/7اليددوم
التالى للمناقشة) حتى  2019/6/30بدون مرتب.
(سافرت سيادتها فدى  2014/4/27للحصدول علدى
درجددة الدددكتورا مددن االمددارات – اخددر مددد حصددلت
علي د تسددعة اشددهر فددى نطدداق العددام الخددامس حتددى
 - 2019/1/26ناقشت الدرجدة فدى 2018/11/6
عادت واستلمت العمل فى .)2019/7/1
النظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقدة علدى مدنح
سددددديادت عدددددام للتددددددريب العملدددددى اعتبدددددارا مدددددن
( 2019/3/25اليدددددوم التدددددالى للمناقشدددددة) حتدددددى
( 2020/3/23نهاية العام السادس) بدون مرتب.
(سدددافر سددديادت فدددى  2014/3/24للحصدددول علدددى
درجة الماجستير والدكتورا من امريكا – اخر مد
حصدددل عليددد العدددام الخدددامس حتدددى 2019/3/23
ناقش الدرجة فى .)2019/3/24
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القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

جـ – تطبيق اللوائح (اإلنذار بالعودة) -:
م

1

2

االسم

البيان

الوظيفة/القسم

مدرس مساعد بقسم النظر فى اقتراح مجلس ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية القسم بالموافقة على تطبيق اللوائح على
الهندسة النووية
سيادت وذلك بانذار بالعودة خالل شهرين حيث
واالشعاعية
ناقش سيادت الدرجة فى  2019/5/12ولم يعد ولم
وعضو االجااة
يتسلم العمل حتى تاريخ .
م .معتا صالح حرب
الدراسية بجامعة
(سافر سيادت فى اجااة دراسية للحصول على درجة
ويسكونسن ماديسون الدكتورا من امريكا بتاريخ  2013/8/13اخر مد
بالواليات المتحدة
حصل علي العام السادس حتى – 2019/8/30
االمريكية
حصل على الدكتورا فى .)2019/5/12
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية
معيد بقسم الهندسة للعالقات الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائح
على سيادت وذلك بانذار بالعودة خالل شهرين
االنشائية وعضو
حيث انتهى اخر مد فى  2019/1/30ولم يعد ولم
االجااة الدراسية
م .شريف مجدى عبد
يتسلم العمل حتى تاريخ .
بجامعة فيرجينيا
الرااق دغش
(سافر سيادت فى اجااة دراسية للحصول على
بالواليات المتحدة
درجة الماجستير والدكتورا من امريكا بتاريخ
األمريكية
 - 2012/1/31اخر مد حصل علي العام السابع
حتى .)2019/1/30

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

د – تطبيق اللوائح (يإنهاء الخدمة) -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

م .محمد مبراهيم محمد
عبد اللطيف

معيد بقسم الهندسة
االنشائية وعضو
االجااة الدراسية
بجامعة رينسلر
بالواليات المتحدة
االمريكية

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائح على سيادت
وذلك بفصل ومطالبت وضامن بالنفقات حيث انتهى
اخر مد فى ( 2018/8/8العام الثامن وفرصة
اخيرة) وانتهت فترة االنذار الموج لسيادت فى
 2019/5/20ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى تاريخ .
(سافر سيادت فى اجااة دراسية للحصول على درجة
من امريكا بتاريخ
الماجستير والدكتورا
 2010/8/9اخر مد حصل علي العام الثامن فرصة
أخير بدون مرتب حتى .2018/8/8

وافق
المجلس

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

االسم

الوظيفة/القسم

1

ا.د .حسن عبد الجواد
الحوفى

أستاذ متفرغ بقسم
هندسة االنتاج

2

ا.د .حسن جابر اكريا

أستاذ متفرغ بقسم

البيان
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سددددديادت لمددددددة عدددددام ثدددددامن عشدددددر اعتبدددددارا مدددددن
 2019/9/1حتددددددى  2020/8/31وذلددددددك للعمددددددل
بالجامعدددة المصدددرية اليابانيدددة للعلدددوم والتكنولوجيدددا
ببدددرج العدددرب مدددع اعتبدددار هدددذ االعدددارة مدددن قبيدددل
المصلحة القومية  ،علما بأن اعارة سيادت ال تدؤثر
على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%18
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
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القرار

وافق
المجلس

وافق

الغاولى

هندسة المواصالت

3

ا.د .محمد جابر أبو على

أستاذ بقسم هندسة
االنتاج

4

د .هشام على سعد اين
الدين

أستاذ بقسم الهندسة
االنشائية

للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سيادت لمدة عام فى مطار العام العاشدر اعتبدارا مدن
 2019/9/1حتددددددى  2020/8/31وذلددددددك للعمددددددل
بجامعة فاروس  ,علما بدأن اعدارة سديادت ال تدؤثر
على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سدديادت فددى اطددار العددام الحددادى عشددر اعتبددارا مددن
 2019/9/1حتددددددى  2020/8/31وذلددددددك للعمددددددل
بجامعددة فدداروس فددى منصددب عميددد كليددة الهندسددة ،
علمددا بدددأن اعدددارة سدديادت ال تدددؤثر علدددى االعدددارات
الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%18
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقات الثقافية بالموافقدة علدى اعدارة سديادت فدى
اطار العام الحادى عشر وذلدك للعمدل عميددا للمعهدد
العددالى للهندسددة والتكنولوجيددا بكيددنج مريددوط علمددا
بان هذ االعدارة تعتبدر مهمدة قوميدة وذلدك اعتبدارا
مددددن العددددام الجددددامعى  ، 2020/2019علمددددا بددددأن
اعارة سيادت ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%11
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المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

أستاذ بقسم هندسة
الحاسب والنظم

5

ا.د .أحمد حاام محمد
رشيد المهدى

6

ا.د .وليد السيد على
جمعة

7

د .محمد عبد الفتاح
محمد مبراهيم فايد

أستاذ مساعد بقسم
الهندسة الميكانيكية

8

د .أحمد محمد محمد
عبد المجيد سالم

أستاذ مساعد بقسم
الهندسة البحرية
وعمارة السفن

أستاذ بقسم هندسة
الحاسب والنظم

النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سيادت للعام الحادى عشر اعتبارا من 2019/9/1
حتى  2020/8/31وذلك للعمل بالجامعة المصدرية
اليابانيددددة للعلددددوم والتكنولوجيددددا مددددع اعتبددددار هددددذ
االعددارة مددن قيبددل المصددلحة القوميددة  ،علمددا بدددأن
اعارة سيادت ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سيادت للعام العاشر اعتبدارا مدن  2019/9/1حتدى
 2020/8/31ذلدددددك للعمدددددل بالجامعدددددة المصدددددرية
اليابانيددددة للعلددددوم والتكنولوجيددددا مددددع اعتبددددار هددددذ
االعددارة مددن قيبددل المصددلحة القوميددة  ،علمددا بدددأن
اعارة سيادت ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سيادت لمددة عدام خدامس اعتبدارا مدن 2019/9/1
حتددى  2020/8/31وذلدددك للعمدددل بجامعدددة الشدددرق
االوسدددط االمريكيدددة بالكويدددت  ،علمدددا بدددأن اعددددارة
سيادت ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%20
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سدديادت لمدددة عددام تاسددع اعتبددارا مددن 2019/9/1
حتددى  2020/8/31وذلددك للعمددل بكليددة الدراسددات
البحريدددددة التابعدددددة لجامعدددددة الملدددددك عبدددددد العايدددددا
بالسعودية  ،علمدا بدأن اعدارة سديادت ال تدؤثر علدى
االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%12
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

9

10

11

12

النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سدديادت لمدددة عددام ثالددث اعتبددارا مددن 2019/9/1
د .محمد مرسى نعيم مدرس بقسم الهندسة
حتدددى  2020/8/31وذلدددك للعمدددل بجامعدددة فيصدددل
الكهربية
فرج
بالسعودية  ،علمدا بدأن اعدارة سديادت ال تدؤثر علدى
االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سدديادت لمدددة عددام رابددع اعتبددارا مددن 2019/9/1
مدرس بقسم الهندسة
حتدددى  2020/8/31وذلدددك للعمدددل بجامعدددة ظفدددار
د .أحمد السيد بيومى
الكهربية
بسددلطنة عمددان  ،علمددا بددأن اعددارة سدديادت ال تددؤثر
على االعارات الجديدة .
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سدديادت لمدددة عددام رابددع اعتبددارا مددن 2020/2/1
د .محمد حامد محمود مدرس بقسم هندسة
حتددى  2021/1/31وذلددك للعمددل بجامعددة االعمددال
المواصالت
عاب
والتكنولوجيا بالسعودية  ،علما بدأن اعدارة سديادت
ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سيادت لمدة عام سدادس اعتبدارا مدن 2019/9/1
د .محمد السيد أحمد مدرس بقسم هندسة حتددددى  2020/8/31وذلددددك للعمددددل بمعهددددد علددددوم
المعلومات التابع لكليدة الهندسدة بجامعدة كاليفورنيدا
الحاسب والنظم
حسين
الجنوبيددة بالواليددات المتحدددة األمريكيددة  ،علمددا ب دأن
اعارة سيادت ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

13

د .مهاب محمد حسام
الدين

مدرس بقسم هندسة
االنتاج

14

د .أسامة رجب عبد
العايا

مدرس بقسم هندسة
الرى والهيدروليكا

النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سدددديادت فددددى اطددددار العددددام السددددادس اعتبددددارا مددددن
 2019/9/1حتدددددددى  2020/8/31ذلدددددددك للعمدددددددل
بالجامعددة المصددرية اليابانيددة للعلددوم والتكنولوجيددا ،
علمددا بدددأن اعدددارة سدديادت ال تدددؤثر علدددى االعدددارات
الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم بالموافقدددة علدددى
تجديددد اعددارة سدديادت لمدددة عددام ثددانى اعتبددارا مددن
 2019/9/1حتددددددى  2020/8/31وذلددددددك للعمددددددل
بجامعددة صددحار بسددلطنة عمددان  ،علمددا بددأن اعددارة
سيادت ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%13
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

الدراسات العليا

أوالً :قسم الهندسة اإلنشائية -:
الموضوع

منح
الدرجات

ملغاء
التسجيل
بناء على
طلب
ملغاء
التسجيل
بناء على
تقارير
المشرفين

اسم الطالب :هبة هللا محمود أبو المعاطى عبد الشافى
موضوع :سلوك مجموعات الخواايق في تربة منضغطة.
Behavior of pile groups in a consolidated soil.
تحت مشراف :أ.د .فتحى محمد عبد رب  ،أ.د .خالد السيد جعفر ،
أ.د .عمرو اكريا الوكيل.
اسم الطالب :عمرو أشرف فتحى على سليمان
موضوع :بحث السلوك الدورى ألجااء الوصالت المعدنية كجاء من
الوصالت المقيدة للكمرات مع األعمدة بطريقة العناصر المحددة.
Finite element investigation of the hysteretic
behavior of panel zone joints as part of prequalified
fully-restrained steel beam-to-column connections.
تحت مشراف :أ.د .عبد العايا محمود مبراهيم  ،أ.د .طارق مبراهيم
محمود  ،أ.د .ديمتريوس ليجنوس.

الدرجة

تاريخ القيد

ماجستير
العلوم ربيع 2013
الهندسية

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2014

اسم الطالب  :محمد نور الدين جعفر

دكتورا

ربيع 2018

اسم الطالب  :منار منير جعفر عبد الحميد

دكتورا

ربيع 2018

اسم الطالب  :أحمد مصطفى كامل محمد

دكتورا

ربيع 2018

اسم الطالب  :محمد عبد الوهاب محمد مصطفى
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2011

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس

ثانيا ً :قسم الهندسة الكهربية :
الدرجة

الموضوع

تاريخ القيد

القرار

اسم الطالب :محمد محمد أحمد أبو العينين هجرس
موضوع :فحص البالاما المولدة بالليار بإستخدام مطياف البالاما المستحثة
بالليار.

منح
الدرجات

رأت لجنة الحكم تعديل عنوان البحث ليصبح :دراسة البالاما الناتجة
من تفاعل الليار مع أهداف نانومترية بالمقارنة مع األهداف الصلبة
بإستخدام تقنية األطياف الضوئية المنبعثة.
A study of plasma-laser interaction with Nano and
bulk targets.
تحت مشراف :أ.د .السيد عبد المعطى البدوى  ،أ.د .أشرف محمود
الشربينى  ،أ.د .محمد راق محمد راق.
اسم الطالب :عبد الرحمن مسماعيل يوسف حافظ يوسف
موضوع :تطبيقات اإللكترونيات الصناعية.

دكتورا

خريف
2015

وافق
المجلس

مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :دعم شبكة تيار متردد محلية بواسطة
محطة تغذية جهد عالى ذات تيار مستمر) علما بأن هذا التحديد ال يمس جوهر
البحث.
Local AC network support via HVDC tapping station.

تشكيل
لجنة
الحكم

تحت مشراف :أ.د .ممتثال نجم عبد هللا  ،أ.د .عمرو عثمان الاواوى ،
أ.د .مصطفى سعد عبد هللا.
* المهندس المذكور ل بحث منشور في :
19th International Middle 19-21 December 2017,
Menofia University.
East Power Systems Conference (MEPCON).
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .تامر حلمى عبد الحميد أستاذ ورئيس القسم بالكلية
رئيسا
 -2أ.د .مصطفى مبراهيم مرعى أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس
عضوا
أستاذ مساعد متفرغ بالكلية مشرفا
 -3أ.د .عمرو عثمان الاواوى
وعضوا
أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم
 -4أ.د .مصطفى سعد عبد هللا
والتكنولوجيا

مشرفا
وعضوا
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ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
%14
من
%25

خريف
2014

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :نهى عا الدين محمد مسماعيل
موضوع :كفاءة منترنت األشياء ألنظمة مرور ذكية.
Efficient IoT for smart traffic systems.
تحت مشراف :أ.د .محمد عمرو على مختار  ،د .محمد محمود عاب.
* المهندس المذكور ل بحث منشور في :
9th IEEE Annual Information Technology, Electronics and
Mobile Communication Conference (IEMCON), 1-3
November, 2018, University of British Colombia, Canada.

تشكيل
لجنة
الحكم

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .أنسى أحمد عبد العليم أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا
 -2أ.د .عادل عبد المنعم الاغبى أستاذ بمعهد الدراسات العليا -جامعة
اإلسكندرية

 -3أ.د .محمد عمرو مختار
مشرفا وعضوا
 -4أ.د .محمد محمود عاب

عضوا
أستاذ مساعد بالكلية

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
 %9من
%25

خريف
2015

وافق
المجلس

أستاذ مساعد بمدينة األبحاث العلمية

والتطبيقات

مشرفا

الهندسية

تشكيل
لجنة
اإلمتحان
الشامل

وعضوا
اسم الطالب :أحمد عادل محمود محمود هيبة
موضوع :التحكم والتشغيل في الشبكات الميكرويية.
Operation and control of microgrids.
تحت مشراف :أ.د .نبيل حسن عباسى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .نبيل حسن عباسى
ورئيسا
 -2أ.د .هشام بهاء الدين الرفاعى أستاذ بالكلية
عضوا
أستاذ ورئيس قسم هندسة الحاسب
 -3أ.د .عمرو أحمد المصرى

ربيع
2017

وافق
المجلس

والنظم بالكلية

عضوا
اسم الطالب :رواميرى أنطوان نصيف تادرس
موضوع :تشفير البيانات.
Data encryption.

تحت مشراف :أ.د .حسن محمد الكمشوشى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .حسن محمد الكمشوشى أستاذ متفرغ بالكلية
ورئيسا
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .أنسى أحمد عبد العليم
عضوا
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .نهى عثمان قرنى
عضوا

مشرفا
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ربيع
2016

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب  :هيثم مبراهيم مسماعيل عاام

ملغاء
التسجيل اسم الطالب  :محمود محمد حسين متولى البرعى
بناء على
اسم الطالب  :مسالم يحيى اكريا محمد
تقارير
المشرفين
اسم الطالب  :محمود أحمد محمد عيد صقر

دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم

ربيع
2011
خريف
2011
ربيع
2012
ربيع
2012

وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس

ثالثا ً :قسم الهندسة المعمارية -:

منح
الدرجات

اسم الطالب :دياال مبراهيم على عطيات
موضوع :منهج هجين نحو مدارة التراث الثقافي الذكى في سياق
المدينة الذكية حالة دراسة وسط مدينة عمان  -األردن.
Hybrid approach towards managing smart cultural
heritage in the smart city context, Case study of
Amman downtown- Jordan.
تحت مشراف :أ.د .محمد عبد العال مبراهيم  ،أ.د .طارق عبد الحميد
مصطفى فرغلى  ،أ.د .على محمود أبو غنيمة.
اسم الطالب :أحمد عاطف الصاوى عبد
موضوع :جودة الحياة في المناطق الحضرية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :الشوارع الصالحة للمعيشة  :دراسة
مدى تأثير حركة مرور السيارات على جودة الحياة في المناطق السكنية ،
منطقة العطارين باإلسكندرية كحالة دراسية) علما بأن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.

Livable streets: Assessing the impact of vehicle
traffic on the residential quality of life, case study:
El-Attarin, Alexandria, Egypt.
تشكيل لجنة
تحت مشراف :أ.د .هانى محمد عبد الجواد  ،د .دينا محمد سعد هللا.

الحكم

* المهندس المذكور ل بحث منشور في  :مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ
.2019/6/22

على أن تكون اللجن مكون من - :
 -1أ.دِ .حسن كمال عبد السالم أستاذ ورئيس القسم بالكلية
رئيسا
مشرفا
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .هانى محمد عبد الجواد
وعضوا
أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين
 -3أ.د .مروة أبو الفتوح خليفة
شمس عضوا

دكتورا

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
من
%24
ملى
%25

ربيع
2017

خريف
2014

وافق
المجلس

وافق
المجلس

رابعا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:

الموضوع
منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :أحمد محمد عبد القادر محمد
موضوع :نمذجة ومحاكاة آلية تتبع شمسى أحادية المحور بإستخدام ماجستير
نظام قيادة بمحرك تيار مستمر.
العلوم
Modeling
and
simulation
of
a single axis solar
الهندسية
tracking mechanism using a DC motor driving

22
الجلسة الثانية عشرة بتاريخ  2019 /7/16والجلسة الممتدة بتاريخ 2019/7/24

تاريخ القيد
خريف
2016

القرار
وافق
المجلس

system.
تحت مشراف :أ.د .حسن أنور الجمل  ،أ.د .بسيونى مصطفى السهيلى.
اسم الطالب :مى سامى محمد سعد السكرمى
موضوع :دراسة أداء دائرة تبريد بالطاقة الشمسية.
Performance of solar refrigeration system.
تحت مشراف :أ.د .مدحت محمود سرور  ،أ.د .وائل مصطفى
المغالنى  ،د .محمد محمود الحلو.
اسم الطالب :عمرو محمد أحمد قطب
موضوع :تحليل األداء والتوايع األمثل لسخانات األنابيب المفرغة
الشمسية ذات األنبوب الحرارى للتطبيقات المدارة حراريا.
Performance analysis and optimum arrangement of
heat-pipe evacuated-tube solar collectors for
thermally driven applications.
تحت مشراف :أ.د .أسامة أحمد السمنى  ،د .محمود السيد محمود
بدوى.
اسم الطالب :حسن عبد هللا حسن سعيد
موضوع :دراسة عددية لتطوير معامل كفاءة توربينية سافونيوس
عن طريق تغيير أشكال مختلفة للريشة.
Numerical study of improving savonius turbine
power coefficient by various blade shapes.
تحت مشراف :أ.د .صادق اكريا كساب ،د .أحمد محمد نجيب.

ملغاء
التسجيل
بناء على
طلب

اسم الطالب  :عمرو حامد محمد نصر محمد بلبع
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2016

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2015

وافق
المجلس

دبلوم

خريف
2011

وافق
المجلس

خامسا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الدرجة

الموضوع

تاريخ القيد

القرار

اسم الطالب :دعاء جمال بسيونى عبد الرحمن
موضوع :تحضير وتوصيف ألياف النانو وتطبيقاتها في بع
الفصل.

تشكيل لجنة
الحكم

عمليات

Preparation and characterization of Nanofiber and
it's applications in some separation process.
تحت مشراف :أ.د .أحمد أمين اعطوط  ،أ.د .السيد اكريا األشطوخى
 ،أ.د .منى محمود عبد اللطيف.
* المهندس المذكور ل بحث منشور في :
Microchemical Journal, Impact factor 2.746,
Ranked 29%.
على أن تكون اللجن مكون من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .حسن عبد المنعم فرج
رئيسا
مشرفا
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .أحمد أمين اعطوط
وعضوا
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة
 -3أ.د .نبيل محمود عبد المنعم

دكتورا
نسبة
اإلقتباس
من
%24
ملى
%25

خريف
2013

وافق
المجلس

القاهرة

عضوا
 -4أ.د .السيد اكريا األشطوخى أستاذ بالكلية
وعضوا

ملغاء
التسجيل
بناء على
طلب

مشرفا

اسم الطالب  :عمر أحمد محمد عبد الحميد الشواربى

اسم الطالب  :أحمد أسامة نور الدين محمد

سادسا ً  :قسم هندسة المواصالت -:
الموضوع
منح
الدرجات

اسم الطالب :رضوى حمادة محمود السيد
موضوع :التنمية المتواصلة لتحركات المواطنين بالمدن الكبرى.
Sustainable development of mobility in
metropolitan areas.
تحت مشراف :أ.د .على عبد المنعم حسن.

منح
الدرجات

اسم الطالب :عمر صالح الدين عبد هللا مسعد
موضوع :تطبيقات الذكاء االصطناعى في شبكات الراديو اإلدراكية
(نموذج لحالة الوعى).
Applications of artificial intelligence in cognitive
radio networks (A situation awareness scheme).
تحت مشراف :أ.د .مصطفى يسرى النعناعى  ،د .مروان عبد الحميد

سابعا ً  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
الموضوع
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ماجستير
العلوم
الهندسية
ماجستير
العلوم
الهندسية
الدرجة
ماجستير
الهندسة

الدرجة
ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2018

وافق
المجلس

خريف
2018

وافق
المجلس

تاريخ القيد
خريف
2016

تاريخ القيد
خريف
2016

القرار
وافق
المجلس

القرار
وافق
المجلس

محمد تركى.
اسم الطالب :اآلء محمد عبد الحميد محمد األبشيهى
موضوع :مستخدام مجموعة بيانات كتب جوجل في مكتشاف
التحوالت اللغوية بمرور الوقت.
Using Google books Ngram in detecting linguistic
shifts over time.
تحت مشراف :أ.د .نجوى مصطفى المكى  ،أ.د .خالد مجدى حسين
ناجى.

ثامنا ً  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
الموضوع

منح
الدرجات

اسم الطالب :صبحى محمد أحمد العبد
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت مشراف :أ.د .محمد عبد أبو مندور  ،أ.د .علياء عادل بدوى ،
د .هانى مبراهيم خضر.
اسم الطالب :هبة نبيل عبد القادر سويلم
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح :تحليل اإلتاحية وتوكيد
الجودة لنظام ماالة الحرارة المتبقية لمفاعل متقدم يستخدم الماء
المضغوط.
Reliability analysis and quality assurance for the
residual heat removal system of an advanced
pressurized water reactor.
تحت مشراف :أ.د .محمد سليمان ناجى  ،أ.د .محمد كمال عبد هللا
شعت.
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ماجستير
العلوم
الهندسية

الدرجة
ماجستير
العلوم
الهندسية

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2014

تاريخ القيد
ربيع
2014

خريف
2014

وافق
المجلس

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:

منح
الدرجات

تشكيل لجنة
الحكم

اسم الطالب :نرمين محمود أحمد مصطفى
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح :تحليل جرعات العالج
اإلشعاعى للبروتونات و ايونات الكربون في مواد مختلفة ممثلة لجسم
اإلنسان.
Analysis of protons and carbon ions therapy-dose
distribution in different phantom materia.
تحت مشراف :أ.د .محسن عبد أبو مندور  ،أ.د .محمد حسن محمد
حسن.
اسم الطالب :المنذر محمد مبراهيم سيد أحمد
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
Applications of Nuclear Engineering.
تحت مشراف :أ.د .هناء حسن أبو جبل  ،أ.د .مصطفى عايا عبد
الوهاب  ،أ.د .آية السيد الشحات.
على أن تكون اللجن مكون من - :
أستاذ ورئيس القسم بالكلية
 -1أ.د .علياء عادل بدوى
رئيسا
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا
 -2أ.د .هناء حسن أبو جبل
وعضوا
أستاذ متفرغ بهيئة الطاقة
 -3أ.د .محمد كمال عبد هللا شعت
الذرية
عضوا
 -4أ.د .مصطفى عبد العايا عبد الوهاب أستاذ بهيئة الرقابة النووية
مشرفا
وعضوا

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2014

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
من
%12
ملى
%25

خريف
2015

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تاسعا ً  :قسم الهندسة الصحية -:
الموضوع

منح
الدرجات

اسم الطالب :سارة عبد المولى عبد الال بسيونى
موضوع :تقدير منبعاثات غااات االحتباس الحرارى من محطات
معالجة الصرف الصحى بإستخدام النمذجة والمحاكاة ،دراسة
الحالة :محطة التنقية الشرقية باإلسكندرية.
Estimation of greenhouse gases emissions from
wastewater treatment plants using modeling and
computer simulation- Case study: Eastern
wastewater treatment plant in Alexandria.
تحت مشراف :أ.د .محمد طارق فؤاد سرور  ،أ.د .مدحت عبد
المعطى مصطفى  ،د .مى عبد الفتاح فايد

الدرجة

ماجستير
العلوم
الهندسية

تاريخ القيد

ربيع
2016

القرار

وافق
المجلس

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 - 1النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة
اإلمتحان الشامل لكل من :
القسم
اإلسم
الهندسة النووية واإلشعاعية
أحمد عمرو محمد صبرى
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محمد يوسف على الحاج
أحمد محمود محمد على
خالد مؤمن يس محمد
محمد الصابر حسن
أحمد محمد محمود محمد خليفة
القرار :وافق مجلس الكلية على معتماد نتيجة اإلمتحان الشامل.

هندسة الرى والهيدروليكا

 - 2النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة
دبلوم الدراسات العليا خريف  2018وربيع  2019في :الهندسة الكيميائية  ،الهندسة اإلنشائية.
القرار :وافق مجلس الكلية على معتماد النتيجة.

يعتمد،،،،
أمين سر المجلس
أ.د .مجدى عبد العظيم أحمد
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عميد الكلية
أ.د .سعيد محمد عالم

مرفق رقم ()1
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محضر
مجلس الكلية
الجلسة الممتدة
للعام الجامعى 2019 / 2018
بتاريخ  24يوليو 2019

29
الجلسة الثانية عشرة بتاريخ  2019 /7/16والجلسة الممتدة بتاريخ 2019/7/24

الموضوعات -:
 .1النظر فى الموافقدة علدى معتمداد نتدائج مرحلدة البكدالوريوس دور يونيدو  2019للعدام الجدامعى 2019/2018
لألقسام التالية :
النسبة المئوية
عدد
الراسبو
دور
عدد الطلبة عدد الطلبة
للنجاح (بالنسبة
المتقدمين
القسم
ن
نوفمبر
الحاضرون الناجحون
للحاضرين)
لالمتحان
%70.38
77
162
568
807
879
الهندسة المدنية
%66.48
23
39
123
185
201
هندسة اإلنتاج
الهندسة البحرية وعمارة
%73.07
7
14
57
78
83
السفن
الهندسة الكهربية
%84.39
13
29
227
269
272
شعبة القوى واآلالت الكهربية
%82.12
27
22
225
274
277
شعبة اإلتصاالت
القرار  :وافق مجلس الكلية على معتماد النتائج.
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