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  2018 /12/6بتاريخ  الحادية عشرةالجلسة 

برئاسة السيد األستاذ  2018 /12/6اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
مجدى عبد العظيم أحمد  /ورـــر المجلس السيد األستاذ الدكت، وأمانة س 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  أحمد محمد حسنى الحيوىأ.د.  

 عصام مصطفى محمد وهبةأ.د.  
لشئون خدمة المجتمع وتنمية ل الكلية وكيالمكلف بتسيير أعمال 

 البيئة

   رؤساء األقسام 

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

 أ.د. هشام على سعد زين الدين  د. حسام الدين محمد مراد مغازىأ. 

 أ.د. شعبان على عطية نصير  أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى 

 أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى  نجار أ.د. محمد السيد محمد ال 

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

 أ.د. عفاف خميس إبراهيم العوفى  أ.د. هناء حمدى أبو جبل 

 أ.د. عفاف خميس إبراهيم العوفى  أ.د. هناء حمدى أبو جبل 

   أساتذة من األقسام

 أ.د. مجدى عبد المنعم المسيرى  ليمان ناجىأ.د. محمد السيد س 

 أ.د. كمال عطا هللا عطية  أ.د. سعيد إسماعيل الخامى 

 أ.د. حسن أنور الجمل  أ.د. يسرى محمد أنور والية 

 أ.د. حسين حسن على  أ.د. رشدى رجاء زهران 

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

 أ.د. هاشم فهمى عبد الحليم اللبان  حمد حافظ أحمدأ.د. شريف م 

 مدرسين من األقسام  أساتذة مساعدين من األقسام
 د. زكريا محيى الدين شلومة  د. هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى 
   أعضاء مجلس الكلية من الخارج 

 ب. أعضاء من خارج الكلية  أ. أعضاء من داخل الكلية 
 السيد المهندس / أسامة مهدى محمد إبراهيم  الدرينىمحمد نزيه أ.د.  
 السيد المهندس / أسامة السيد الجناينى  راوية منير قنصوةأ.د.  
 السيد اللواء أ.ح. د / عصام الدين أحمد ثابت  هبة وائل صديق لهيطةأ.د.  

 بنية التحتية(أ.د. وائل على السيد بخيت )المدير التنفيذى للمركز الهندسى لقطاع ال مدعـوون
 أ.د. فيفى محمد عبد الرسول ، أ.د. هيثم محمد ممدوح عوض. اعتذر عن عدم الحضور:

 أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوى ، أ.د. حسن على حسن وردة ، د. حسام محمد فريد الحبروك.تغيب عن الحضور: 
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م هللا الرحمن الرحيم" ورحب بالسادة عميد الكلية الجلسة "بس –استهل السيد األستاذ الدكتور / سعيد محمد عالم 
، وشرع المجلس  قرب حلول عيد الفطر المباركعضاء مجلس الكلية بمناسبة أل التهنئةأعضاء المجلس ، وقدم سيادته 

 بعد ذلك فى مناقشة الموضوعات التالية:

 .2018 مايو 15بتاريخ  2017/2018للعام الجامعى  عاشرةالالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
 

 

 -اً : الموضوعات العامة :ثاني
علماً بإقامة الكلية حفل اإلفطار السنوى للساادة أعضااء هيئاة التادريس والعااملين بالكلياة ياوم مجلس الكلية  أحيط – 1
 .بحدائق الكلية 2018مايو  31لخميس ا
 (2 ، 1هيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة )مرفق إعتماد ال وافق مجلس الكلية على – 2

آلداء للعاملين وكذلك العاملين باألمن اإلدارى بالكلية على الصناديق الخاصة وافق مجلس الكلية على زيادة حافز ا – 3
،  9/6/2015( بتااريخ 11، وذلك نظراً لعدم زيادة األجور الخاصاة مناذ صادور قارار مجلاس الكلياة فاى جلسات  رقام )

 تكون الزيادة كالتالى : على أن

 جني  300إلى  150الموظفين من  •

 جني  250إلى  130العمال من  •

 وذلك بنفس الشروط والضوابط السابقة لمنح حافز اآلداء.
الطلب المقدم من األستاذ الدكتور / أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين بشانن تغييار توزياع وافق مجلس الكلية على  – 4

بار  بهاا للكلياة ووافاق عليهاا مجلاس الكلياة بجلسات  رقام جني  والتى ت 25000جائزة سيادت  من عائد الوديعة بمبلغ 
 لتكون كالتالى : 14/2/2017( بتاريخ 7)

 أربعة جوائز متساوية لكالً من :

 الطالب األول بالسنة الرابعة بقسم الهندسة الكهربية شعبة قوى. •

 الطالب األول بالسنة الثالثة بقسم الهندسة الكهربية شعبة قوى. •

 ة الثانية بقسم الهندسة الكهربية شعبة قوى.الطالب األول بالسن •

 الطالب األول بالسنة األولى بقسم الهندسة الكهربية. •
ياااوم السااابت فاااى إجتماعهاااا لجناااة أخالقياااات البحاااث العلماااى ، وذلاااك  إعتمااااد محضاااروافاااق مجلاااس الكلياااة علاااى  – 5

 والبحوث. برئاســة األستــــاذ الدكتـــور / وكيل الكلية للدراسات العليا 23/4/2018
لجناة الصاعوبات والمعوقاات التاى تواجا  طاالب الدراساات العلياا والبحاوث وافق مجلس الكلية على إعتماد محضر  - 6

يااوم األثنااين فااى إجتماعهااا بكليااة الهندسااة ، والتظلمااات التااى تاارد ماان أعضاااء هيئااة التاادريس بعاادم تاارقيتهم  ، وذلااك 
 الكلية للدراسات العليا والبحوث.ور / وكيل ــــبرئاسة األستاذ الدكت 4/6/2018
 

 -: الموضوعات العامة : تابع
إعتماااد حئحااة الساااعات المعتماادة بعااد التعااديالت التااى اقترحتهااا لجنااة قطااا  الدراسااات  وافااق مجلااس الكليااة علااى – 7

 الهندسية ، وما انتهت إلي  األقسام بخصوص ذلك.
 (3قياس والتقويم )مرفق التنظيمى لوحدة ال الهيكلوافق مجلس الكلية على  – 8
قام األستاذ الدكتور / عميد الكلية بالتنوي  على أن  سيتم تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والاذين بلغاوا  – 9

، وذلاك وفقااً لقارار  10/7/2018وذلك بجلساة مجلاس الكلياة القادماة بتااريخ  2018السن القانونية فى شهر مارس 
 .14/11/2017( بتاريخ 4)م رقبجلست  مجلس الكلية 

 

 -: الهدايا والتبرعاتثالثاً : 
ة خمسجني  ) 45000بمبلغ  (انترسمنت) أسمنت العامريةشركة قبول التبر  المقدم من  وافق مجلس الكلية على - 1

 .31/5/2018لرعاية اإلفطار السنوى للكلية والذى أقيم يوم وذلك  (ح غير جني  ألف وأربعون
األسااتاذ  – إبااراهيم الساايد معااروف /الاادكتور األسااتاذ المقاادم ماان العينااى قبااول التباار   الكليااة علااىوافااق مجلااس  - 2

تقادر  ( كتااب22عادد )، عباارة عان  المساعد بقسم الهندسة المعمارية ومنسق برناام  هندساة العماارة والتشاييد
 عها بمكتبة الكلية.وذلك إليدا (ح غير جني  ألف خمسة عشرةجني  ) 15000فيمت  اإلجمالية بمبلغ 
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جنيا  )ثالثاة  3000بمبلاغ  شاركة طرطوساية للهندساة والتجاارةقبول التبر  المقادم مان  وافق مجلس الكلية على - 3
 .قادرينالغير صندوق التكافل للطلبة وذلك لدعم  جني  ح غير( آحف
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 شئون هيئة التدريس

 أواًل: الترقيات والتعيينات
 

 ستاذ : )مجلس الكلية على مستوى األساتذة فقط(منح اللقب العلمى لوظيفة أ -
 القرار الموضو  القسم الوظيفة احسم م

1 
وائل محمد مصطفى  د.

 المغالنى
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 
     الميكانيكية

النظااااار فاااااى إقتاااااراح مجاااااـلس القسااااام 
علااااى ماااانح سااااايادت   الموافقااااـةبشاااانن 

 أساااااااااتاذ ةاللقاااااااااب العلماااااااااى لوظيفااااااااا
 ةاللجنااااا بالقسااااام بنااااااءاً علاااااى توصاااااية

 العلمية الدائمة  للترقيات.

 وافق المجلس

 

 مساعد التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضو  القسم الوظيفة احسم م

1 
. محمد عبد الجواد محمد م

     شحات   
 معيد

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشاااااااااانن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادت  فااااااااااى وظيفااااااااااة 

مساااااااااعد بالقساااااااام لحصااااااااول  علااااااااى 
 درجة الماجستير.

 وافق المجلس

2 
محمد عبد الحميد عبد . م

     الرؤوف  
 معيد

هندسة 
 المواصالت 

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشاااااااااانن الموافقااااااااااة علااااااااااى 

ساااااااااايادت  فااااااااااى وظيفااااااااااة ماااااااااادرس 
علااااااااى  مساااااااااعد بالقساااااااام لحصااااااااول 

 درجة الماجستير.

 وافق المجلس

 

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

 القرار الموضو  القسم الوظيفة احسم م

1 
ا.د. حسااااان عبااااااد الجااااااواد 

 الحوفى   
ستاذ أ

 متفرغ 
 هندسة احنتاج   

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
 للعمال سيادت  ةاعار تجديدالموافقة على 

بكليااااااة هندسااااااة التصااااااميم احبتكااااااارى 
صااااارية اليابانياااااة للعلاااااوم بالجامعاااااة الم

)فاى والتكنولوجيا ببرج العرب لمادة عاام 
ماان  اعتباااراً ( اطااار العااام السااادس عشاار

 . 31/8/2019وحتى  1/9/2018
نساااابة اإلعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 

17% 

قرر مجلس الكلية 
مخاطبة الجامعة 
لرفع األمر إلى 
السيد وزير 
التعليم العالى 
حستصدار قرار 
المهمة القومية 

سيادت  وفقاً ل
 للقانون

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

 ا.د. ايناس فاروق حمدى  2
ستاذ أ

 متفرغ 
هندسة ال
 معمارية ال

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
ا سااايادته ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 

 –للعمل أستاذاً بقسم الهندسة المعمارية 
عااة فاااروس لماادة جام –بكليااة الهندسااة 

 اعتباراً  استكماحً للعام العاشراشهر(  6)
 .1/11/2018من 

نساااابة اإلعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 
19% 

 وافق المجلس

3 
ا.د. حسااااام محمااااد حسااااان 

 شلبى 
 ستاذ  أ

هندسة ال
 كهربية ال

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
 سااايادت  ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 

اليابانيااااة  للعماااال بالجامعااااة المصاااارية
للعلااوم والتكنولوجيااا )مااع اعتبااار هااذ  

)فااى احعااارة مهمااة قوميااة( لماادة عااام 
مااان  اعتبااااراً  اطاااار عاااام ثاااانى عشااار(

قرر مجلس الكلية 
مخاطبة الجامعة 
لرفع األمر إلى 

السيد وزير التعليم 
العالى حستصدار 

مهمة قرار ال
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 .31/8/2019حتى  1/9/2018
نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام: 

19% 

القومية لسيادت  
 وفقاً للقانون

4 
ا.د. محماااااد جاااااابر محماااااد 

 بو علىأمحمد 
 هندسة اإلنتاج ستاذ  أ

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
 سااايادت  ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 

 –لشااغل وظيفااة عميااد كليااة الهندسااة 
 )فى اطار العام العاشار(جامعة فاروس 

حتااااااااى  1/9/2018ماااااااان  اعتباااااااااراً 
31/8/2019. 

نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام: 
17% 

 وافق المجلس

5 
حمااااد مصااااطفى فاااارج أا.د. 

 الشيخ 
 ستاذ  أ

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
 سااايادت  ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 

للعمل بجامعاة الباحاة بالمملكاة العربياة 
 )فاااى اطاااار العاااام العاشااار(الساااعودية 
حتااااااااى  1/9/2018ماااااااان  اً اعتبااااااااار

31/8/2019. 
نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام: 

15% 

 وافق المجلس

6 
حماااااد حسااااان محماااااد أا.د. 

 الشاذلى 
 ستاذ  أ

الهندسة 
 الكيميائية 

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
 سااايادت  رةاعاااا تجديااادالموافقاااة علاااى 

للعماااال بالجامعااااة المصاااارية اليابانيااااة 
اعتبااار هااذ  للعلااوم والتكنولوجيااا )مااع 

فااى اطااار العااام احعااارة مهمااة قوميااة( 
 1/9/2018مان  اعتبااراً   التانى عشار

 .31/8/2019حتى 
نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام: 

7% 

قرر مجلس الكلية 
مخاطبة الجامعة 
لرفع األمر إلى 

السيد وزير التعليم 
العالى حستصدار 
قرار المهمة 

القومية لسيادت  
 وفقاً للقانون

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

7 
ا.د. مصااااطفى امااااين عباااااد 

 العظيم يوسف 
 ستاذ  أ

هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
 سااايادت  ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 

للعماااال بالجامعااااة المصاااارية اليابانيااااة 
 –ببااارج العااارب  -للعلاااوم والتكنولوجياااا

)فااى اطااار العااام ماادة عااام احساكندرية  ل
حتاى  1/9/2018مان  اعتبااراً  التاسع(

31/8/2019. 
نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام: 

24% 

 وافق المجلس

8 
أحمد حازم محمد رشيد ا.د. 

  المهدى
 ستاذ  أ

هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
 سااايادت  ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 

المصاااارية اليابانيااااة  للعماااال بالجامعااااة
 –ببااارج العااارب  -للعلاااوم والتكنولوجياااا

)فااى اطااار العااام احساكندرية  لماادة عااام 
حتاى  1/9/2018مان  اعتبااراً  (عاشرال

31/8/2019. 
نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام: 

24% 

 وافق المجلس

 د. وليد السيد على جمعة 9
ستاذ أ

 مساعد 
هندسة 
الحاسب 

جلااس القساام بشاانن النظاار فااى إقتااراح م
 وافق المجلس سااايادت  ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 
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للعماااال بالجامعااااة المصاااارية اليابانيااااة  والنظم 
 –ببااارج العااارب  -للعلاااوم والتكنولوجياااا

)فااى اطااار العااام احساكندرية  لماادة عااام 
حتاى  1/9/2018مان  اعتبااراً  التاسع(

31/8/2019. 
نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام: 

24% 

10 
محماااااااد  د. هشاااااااام جاااااااالل

 المنجى 
ستاذ أ

 مساعد  

هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
 سااايادت  ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 

بمكاااااااة  -للعمااااااال بجامعاااااااة أم القااااااارى
بالمملكاااة العربياااة الساااعودية   -المكرماااة

ماااااان  اعتباااااااراً  لماااااادة عااااااام خااااااامس
 .31/8/2019حتى  1/9/2018

 نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام:
24% 

 وافق المجلس

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

11 
حمااد أد. عماارو محمااد ساايد 

 عبد القادر
ستاذ أ

 مساعد 
هندسة ال
 صحية ال

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
للعمال  سيادت  ةاعار تجديدالموافقة على 

 -بجامعاااة احعماااال والتكنولوجياااا بجااادة 
لماادة عااام يااة السااعودية  بالمملكااة العرب

حتااااى  1/9/2018ماااان  اعتباااااراً  تاسااااع
31/8/2019. 

نساااابة اإلعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 
25% 

 وافق المجلس

12 
أحمااد محمااد محمااد عبااد د. 

 المجيد سالم
ستاذ أ

 مساعد 

هندسة ال
البحرية 

 وعمارة السفن

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
مال للع سيادت  ةاعار تجديدالموافقة على 

بكلياة الدراسااات البحريااة التابعااة لجامعااة 
بالمملكاااة العربياااة  -الملاااك عباااد العزياااز 

)فاااى إطاااار العاااام عاااام لمااادة الساااعودية  
حتاااى  1/9/2018مااان  اعتبااااراً  الثااامن(

31/8/2019. 
نساااابة اإلعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 

20% 

 وافق المجلس

13 
د. محماااد مصاااطفى يوساااف 

 الشباسى 
 مدرس

هندسة ال
 ة ميكانيكيال

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
للعمال  سيادت  ةاعار تجديدالموافقة على 
بالمملكة العربية الساعودية  -بكلية الجبيل

مااان  اعتبااااراً  )فاااى اطاااار العاااام الثالاااث(
 .30/6/2019حتى  1/7/2018

نساااابة اإلعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 
20% 

 وافق المجلس

14 
د. علااااااى محمااااااد محمااااااود 

 الرشيدى 
 مدرس 

لرياضيات ا
والفيزياء 
 الهندسية 

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
للعمال  سيادت  ةاعار تجديدالموافقة على 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             بجامعااااااااااة احعمااااااااااال والتكنولوجيااااااااااا                                                                                                  
 للعام الثالاثبالمملكة العربية السعودية  -

حتااااااااااى  1/9/2018ماااااااااان  اعتباااااااااااراً 
31/8/2019. 

نساااابة اإلعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 
15% 

 وافق المجلس

 وافق المجلسالنظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن الرياضيات  مدرس حمااد محمااد حساان علااى أد.  15
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والفيزياء  عمارة
 الهندسية 

للعمال  سيادت  ةاعار تجديدالموافقة على 
 -بجامعاااة احعماااال والتكنولوجياااا بجااادة 

)فاااى اطاااار بالمملكاااة العربياااة الساااعودية 
 23/8/2018مان  اعتبااراً  العاام الراباع(

 .22/8/2019حتى 
إلعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: نساااابة ا

15% 

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

16 
د. نااادر عبااد الماانعم محمااد 

 شحات  
 مدرس 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
 سااايادت  ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 

للعمااااااااال بكلياااااااااة الكويااااااااات للعلاااااااااوم 
)فااى اطااار التكنولوجيااا بدولااة الكوياات و

 4/9/2018ماان  اعتباااراً  العااام الرابااع(
 .3/9/2019حتى 

نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام: 
15% 

 وافق المجلس

17 
د. عمرو حسين عبد الحميد 

 يوسف 
 مدرس 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
 سااايادت  ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 

للعمااال بجامعاااة احعماااال والتكنولوجياااا 
للعام بالمملكة العربية السعودية  -بجدة 
حتاى  25/8/2018مان  اعتبااراً  الثاانى
24/8/2019. 

نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام: 
15% 

 وافق المجلس

18 
مصااااطفى محمااااد الساااايد د. 

  الحضرى
 مدرس 

الهندسة 
  الميكانيكية

بشاانن النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام 
 سااايادت  ةاعاااار تجديااادالموافقاااة علاااى 
 للعاااام الثاااانى فااااروسللعمااال بجامعاااة 

حتاااااااااى  1/9/2018مااااااااان  اعتبااااااااااراً 
31/8/2019. 

نسااابة اإلعاااارة علاااى مساااتوى القسااام: 
20% 

 وافق المجلس

 

 : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة اً لثثا

 القرار الموضو  القسم الوظيفة احسم م

1 
صااااااام محمااااااد عااااااادل د. ع

 عبد الحميد سليمان 
 هندسة احنتاج  ستاذ أ

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
الطلاب المقادم مان سايادت  علاى  الموافقة
بااادون مرتاااب  ةخاصااا ةأجــــــــاااـاز لمااانح

التاااى تعمااال بالمملكاااة  ةلمرافقاااة الزوجااا
والتصاااريح لسااايادت  العربياااة الساااعودية 

 اعتباااراً اثناااء احجااازة لماادة عااام  بالعماال
)التاااااااريخ التااااااالى  2/11/2017ماااااان 

 حنتهاء احعارة(.
  .سنوات 10 : ةعدد سنوات اإلعار

رفض 
المجلس 

منح سيادت  
األجازة 
 الخاصة
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 : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةتابع 

2 
د. مصاااااااااااااطفى سااااااااااااااعيد 
الساااااااااااااااايد اسااااااااااااااااماعيل 

 الخامى 

ستاذ أ
 مساعد 

هندسة ال
 كهربية ال

ظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن الن
الطلاب المقادم مان سايادت  علاى  الموافقة
باااادون  ةخاصااااال ةجــــــــااااـازاح لتجديااااد

التااااى تعماااال  ةمرتااااب لمرافقااااة الزوجاااا
بالوحيااات المتحاادة احمريكيااة لماادة عااام 

مااان  اعتبااااراً )فاااى اطاااار عاااام ساااادس( 
 .10/6/2018وحتى  11/6/2017

  .ح يوجد عدد سنوات اإلعار  :

افق و
 المجلس

3 
أساااااااامة رجاااااااب عباااااااد د. 

  العزيز
ستاذ أ

 مساعد 
هندسة الرى 
 والهيدروليكا

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاانن 
الطلاب المقادم مان سايادت  علاى  الموافقة
باااادون  ةخاصااااال ةجــــــــااااـازاح لتجديااااد

التااااى تعماااال  ةمرتااااب لمرافقااااة الزوجاااا
 والتصريح لسيادت  بالعمالبسلطنة عمان 

لماادة عااام )فااى اطااار عااام ازة اثناااء احجاا
وحتاااى  1/9/2017مااان  اعتبااااراً ( ثالاااث
31/8/2018. 

  .ح يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

  

 التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد:  رابعاً 

 القرار الموضو  القسم الوظيفة احسم م

1 
ا.د. ربيااااع ابااااراهيم محمااااد 

 نصر 
ستاذ أ

  متفرغ
هندسة الرى 

 روليكا  والهيد

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
علاااااى قباااااول العاااااذر  الموافقاااااةبشااااانن 

علاااااااى فتااااااارة  المقااااااادم مااااااان سااااااايادت 
وحتااااااااى  1/3/2018التجاااااااااوز ماااااااان 

وذلاااااااااااااااااك حنهااااااااااااااااااء  27/5/2018
متعلقاتاااااااااا  فااااااااااى جامعااااااااااة الاااااااااادمام 
بالمملكااااااة العربيااااااة السااااااعودية وفقاااااااً 

 للطلب المقدم من سيادت .

وافق 
 المجلس
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   -: الخدمة نهاءاإلستقاالت وإ:  اً خامس

 القرار الموضو  القسم الوظيفة احسم م

1 
حمااااد ماااادحت مصااااطفى أد. 

 الجنيدى    
 مدرس  

هندسة ال
 معمارية   ال

النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
احسااااااااتقالة علااااااااى  الموافقااااااااةبشاااااااانن 

المقدمااااااة ماااااان ساااااايادت  اعتباااااااراً ماااااان 
)التاااااااااااااااااااريخ التااااااااااااااااااالى  1/6/2018

حنتهاااااااااء احجااااااااازة الخاصااااااااة باااااااادون 
تاااااااب لمرافقاااااااة الزوجاااااااة( الخاصاااااااة مر

بسااااااااايادت  وذلاااااااااك نظااااااااارأً لظاااااااااروف 
 دراسة أبنائ  بالخارج.

وافق 
 المجلس

 

 -:اإلنتدابات اإلستشارات و : اً سساد
 القرار الموضو  القسم الوظيفة احسم م

 حمد أا.د. مجدى عبد العظيم  1

أستاذ 
وكيل و

الكلية 
للدراسات 
العليا 

 والبحوث 

هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

نظاااااار فاااااااى اقتااااااراح مجلاااااااس القسااااااام ال
 علااااااى ناااااادب ساااااايادت  ةبشاااااانن الموافقاااااا

للتاااااااادريس بقساااااااام هندسااااااااة الحاسااااااااب 
جامعاااااااة  -بكلياااااااة الهندساااااااة  -والااااااانظم 

فااااااااااروس خاااااااااالل العاااااااااام احكااااااااااديمى 
، وذلاااااااااااااااااااك ياااااااااااااااااااوم  2017/2018

 ساعات أسبوعياً. 6األربعاء لمدة 

وافق 
 المجلس

2 
ا.د. نهى عثمان قرنى 

 غريب  
 ستاذ أ

هندسة ال
    كهربيةال

النظاااااار فاااااااى اقتااااااراح مجلاااااااس القسااااااام 
 علااااااى ناااااادب ساااااايادت  ةبشاااااانن الموافقاااااا

جامعاااااااة  -للتااااااادريس بكلياااااااة الهندساااااااة 
فاااااااااروس خااااااااالل الفصاااااااال الدراسااااااااى 

 للعاااااااااااااااااااام الجاااااااااااااااااااامعى الثاااااااااااااااااااانى
، وذلااااااااك يااااااااوم األحااااااااد  2017/2018
 ساعات أسبوعياً. 7لمدة 

وافق 
 المجلس

 محمد رزق محمد رزق  3
ستذ أ

مساعد 
 متفرغ 

هندسة ال
  كهربية  ال

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن 
للتدريس بكلية  على ندب سيادت  ةالموافق

جامعة فاروس خالل الفصل  -الهندسة 
الدراسى الثانى للعام الجامعى  

، وذلك يوم األثنين لمدة  2017/2018
 ساعات ونصف الساعة أسبوعياً. 3

وافق 
 المجلس

 الشئون التعليمية

 القرار البتوصية لجنة شئون ط الموضو  م

رئيس كنترول الفرقة الخطاب الوارد من النظر فى  1
ما حدث فى إمتحان بشنن  الهندسة المدنيةقسم الثالثة 

حيث تم  29/5/2018المقرر اإلختيارى يوم الثالثاء 
التنبي  على خمسة رؤساء لجان بمدة اإلمتحان ثالثة 
ساعات ما عدا لجنة حيث قام رئيس اللجنة بتجميع 

طالباً بعد مضى ساعتان من  15اإلجابة لعدد كراسات 
زمن اإلمتحان مخالفاً باقى اللجان والتى أمضى فيها 

 الطالب ثالث ساعات زمن اإلمتحان.

يتم تصحيح أوراق بنن أوصت اللجنة 
الطالب الخمسة عشرة فى اللجنة التى 

، على أن يتم توزيع أمضت ساعتان 
الدرجة النهائية لإلمتحان على أفضل 

 .ى األسئلة فقطثلث

وافق المجلس 
على توصية 

 اللجنة
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 العالقات الثقافية
 -: الدراسية جازاتاإل :أوالً 

 -:اإليفاد فى أجازة دراسية   – أ
 القرار البيان الوظيفة/القسم احسم م

1 
كريم متولى السيد . م

 العزيز عبد

معيد بقسم 
الرياضيات والفيزياء 

 الهندسية

ولجنااااة الكليااااة  لقساااامالنظاااار فااااي اقتااااراح مجلااااس ا
ة علااى ايفاااد ساايادت  فااى الموافقااللعالقااات الثقافيااة ب

اجااازة دراسااية للحصااول علااى درجااة الاادكتورا  ماان 
الوحياااات المتحااادة احمريكياااة وذلاااك لالساااتفادة مااان 
المنحة المقدمة لسايادت  مان جامعاة وحياة بنسالفانيا 
لماادة عااام قاباال للتجديااد اعتباااراً ماان تاااريخ الساافر 

ف بالاداخل )تاااريخ تعياين سايادت  معيااد بمرتاب يصار
 (.13/7/2014فى 

وافق 
 المجلس

 

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

1 
محمد صالح الدين . م

 هللا مسعد عبد

بقسم  ساعدمدرس م
 الهندسة الكهربية
وعضو احجازة 
الدراسية بجامعة 

 بكندا ماكماستر

ولجنااااة الكليااااة مجلااااس القساااام  النظاااار فااااي اقتااااراح
ة علااااى مااااد احجااااازة بالموافقااااللعالقااااات الثقافيااااة 

الدراسية لسيادت  لمادة ثمانياة اشاهر اساتكماحً للعاام 
حتااااااااى  24/4/2018السااااااااادس اعتباااااااااراً ماااااااان 

بااادون مرتاااب او تااااريخ المناقشاااة  23/12/2018
 ايهما اقرب تاريخاً.
للحصااول علااى  24/12/2012)سااافر ساايادت  فااى 

ا خاار مااد حصاال علياا   –كتورا  ماان كناادا درجااة الااد
اربعااااة اشااااهر فااااى نطاااااق العااااام السااااادس حتااااى 

23/4/2018.) 

وافق 
 المجلس
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 -: للتدريب عاممنح   – جـ
 القرار البيان الوظيفة/القسم احسم م

1 
حمد محمد صالح . أم

 الدين حسن

بقسم  ساعدمدرس م
 الهندسة الكهربية
وعضو احجازة 
الدراسية بجامعة 

  A&M تكساس
بالوحيات المتحدة 

 احمريكية

ولجناااة الكلياااة  النظااار فاااي اقتاااراح مجلاااس القسااام
ة علاى مانح سايادت  فتارة الموافقاللعالقات الثقافية ب

حتاااى 16/6/2017للتااادريب العملاااى اعتبااااراً مااان 
 )نهاية العام السادس( بدون مرتب. 3/5/2018

للحصاااول علاااى  4/5/2012)ساااافر سااايادت  فاااى 
ا خر ماد حصال عليا   –امريكا  درجة الدكتورا  من

حتااااى  16/6/2016عااااام للتاااادريب اعتباااااراً ماااان 
 بدون مرتب(. 15/6/2017

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :: قسم  أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 عبد اللطيف السيد عبد اللطيف أبو سناسم الطالب:  

يف ميكانيكية عمل وأداء المواد البلورية المانع  توصموضو : 
 .لتسريب الميا  في الخرسانة

Characterization of the mechanism and 

performance of concrete crystalline waterproofing 

materials. 
أ.د. أشرف رجب على محمد ، د. منى عبد العزيز تحت إشراف: 

  .السلماوى

 دكتورا 
 خريف
2010 

وافق 
 المجلس

 نور الدين جمال فهيم محمد يوسفاسم الطالب:  
إصالح األعمدة الخرسانية المسلحة المعيبة المعرضة موضو : 

 .ألحمال ضغط محورية
Repair of reinforced concrete columns with defects 

subjected to axial compression loads. 

  .. أحمد مختار طرابيةأ.د. سعيد محمد عالم ، أ.دتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2012 

وافق 
 المجلس

إعادة 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مصطفى سعيد السيد إبراهيماسم الطالب:  

 .تدعيم البالطات المسطحة الخرسانية المسلحة ذات الفتحاتموضو : 
أ.د. محى الدين صالح شكرى ، أ.د. التونى محمود تحت إشراف: 

 د. حازم فاروق البكرى.التونى ، 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً        أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. محيى الدين صالح شكرى   -1
 رئيساً و
                 أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. محمد ناصر أحمد درويش      -2

  عضواً 
   ة جامعة طنطاأستاذ بكلية الهندسد. عماد السيد عتمان           أ. -3

 عضواً 
 * نظرا للظروف الصحية التي مر بها أ.د. محيى الدين صالح شكرى.

 دكتورا 
 خريف
2010 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 

  طلبه

 باسم محمد أحمد جابر عدوىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 ية :الهندسة الكهرب: قسم  ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 أحمد صبرى السيد سالم محمد نوصيراسم الطالب:  
تنسيق مرحالت الوقاية في شبكات التوزيع المجهز  بالتوليد موضو : 

 .الموز  أثناء حاحت التشغيل المختلفة
Protection relays coordination in distribution networks 

equipped with distributed generation during different modes 

of operation. 

  .أ.د. نبيل حسن عباسى ، أ.د.إمتثال نجم عبد هللاتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 إكرام محمد على حسناسم الطالب:  
 .تعريف برمجى للوظائف اإلفتراضية للشبكاتموضو : 

Software defined network function virtualization. 

  .أ.د. محمد رزق محمد رزق ، د. محمد محمود عزبتحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2012 

وافق 
 المجلس

 إسالم حسن إسماعيل حسيناسم الطالب:  
نظام إدارة اإلنذار في تحسين كفاءة عمليات التحكم اآللى والتفوق موضو : 

 .يلىالتشغ
Alarm management system in improving process control 

efficiency and operational excellence. 

  .أ.د. عمرو محمد عثمان الزوواوىتحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 عمرو صبرى توفيق صدقةاسم الطالب:  

 .بيةمنظومات القوى الكهرموضو : 
)التركيب األمثل لوحدات قياس المتجهات في مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علماً بنن هذا التحديد  منظومات القوى الكهربية بإستخدام خوارزم الوطواط الثنائى(
 ح يمس جوهر البحث.

Optimal placement of phasor measurement units in 

electrical power systems using binary bat algorithm. 

 .أ.د. إمتثال نجم عبد هللا ، أ.د. كريم حسن يوسفتحت إشراف:  
 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 

19th International Middle East Power Systems Conference 

(MEPCON),19-21 December 2017, Cairo, Egypt 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
            أستاذ متفرغ بالكليةدين شاهين  د عبد هللا حسام الأ.د. أحم -1

 رئيساً 
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة       أ.د. عادل على محمد أبو العال      -2

 جامعة 
                           المنوفية                                                 

  عضواً 
   أستاذ متفرغ بالكلية هللا صالح           أ.د. إمتثال نجم عبد  -3

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

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ح تتعدى 

16% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم  تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 عبد الرحمن جمال عبد الناصر مكىلطالب:  اسم ا

شبكات الحيز الشخصى الالسلكية لمحتاجى المساعد  موضو : 
 .المعيشية

)بروتوكول التوجي  الديناميكى التكيفى مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
 علماً بنن هذا التحديد ح يمس جوهر البحث. لشبكات النطاق البدنى الالسلكية(

Adaptive dynamic routing protocol for wireless body 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

سبة ن
اإلقتباس 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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area networks. 

أ.د. أحمد خيرى أبو السعود )رحم  هللا( ، أ.د. محمد تحت إشراف:  
 رزق محمد رزق ، د. باسم محمود مختار.
 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 

35th National Radio Science Conference (NRSC2018). 

Sponsored by Misr International University (MIU), 

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

                             أ.د. حسام محمد حسان شلبى   أستاذ بالكلية -1
 رئيساً 

عميد معهد بحوث المعلوماتية          أ.د. وحء محمد شتا       -2
 بمدينة األبحاث 

     العلمية والتطبيقات التكنولوجية                                        
  عضواً 

أستاذ مساعد متفرغ بالكلية          أ.د. محمد رزق محمد رزق -3
 عضواً مشرفاً و

* موافقة مجلس القسم على عدم إعادة المقررات إلتى مر عليها أكثر من خمس 
 سنوات.

ح تتعدى 
19% 

 أحمد محمد عاطف محمود محمود السيداسم الطالب:  

 .الهندسة الكهربيةموضو : 
)دراسات الجدوى للمشاريع مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علماً بنن هذا التحديد ح يمس جوهر  الكهروضوئية لقدرات مختلفة(
 البحث.

Feasibility studies for photo voltaic projects for 

different capacities. 

أ.د. عمرو محمد عثمان الزواوى ، د. محمد صالح تحت إشراف:  
 السيد محمود.

 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 
* 14th International Conference (AEIC) on Engineering, 

Architecture & Technology, 12-14 December 2017, Cairo, Egypt. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                 أ.د. محمد زكريا مصطفى            أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساً 
أستاذ باحكاديمية العربية للعلوم          أ.د. إيمان جمال الدين مرسى -2

 والتكنولوجيا 
                       والنقل البحرى                                                  

  عضواً 
مشرفاً   أستاذ مساعد متفرغ بالكليةعمرو محمد عثمان الزواوى   أ.د.  -3
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ح تتعدى 

28% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم  تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 عبد هللا محمد عبد العزيز محموداسم الطالب:  

 .إتصاحت الضوء المرئىموضو : 
)تقنيات منخفضة التعقيد للوصول مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علماً بنن هذا التحديد ح يمس  المتعدد في إتصاحت الضوء المرئى(
 جوهر البحث.

Low complexity multiple access techniques for 

visible light communication. 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ح تتعدى 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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أ.د. مسعود بشير الغنيمى ، د. زياد أحمد رشاد الصحن ، تحت إشراف:  
 .د. محمد عبد الحميد الشيمى

 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 
In Proceeding of 30th IEEE Photonics Conference 

(IPC) 1-5 October 2017, Orlando, Florida, USA. 
  -كون اللجنة مكونة من : على أن ت

أستاذ متفرغ باحكاديمية العربية      أ.د. مصطفى حسين على      -1
 للعلوم 

       والتكنولوجيا والنقل البحرى                                           
 رئيساً 

                         أستاذ بالكلية أ.د. حسام محمد حسان شلبى      -2
  عضواً 

مشرفاً                 أ.د. مسعود بشير الغنيمى         أستاذ بالكلية -3
 عضواً و

19% 

 محمد جابر عبد الال  زيداناسم الطالب:  

 .الهندسة الكهربيةموضو : 
 جدوى مشاريع إدارة الطلب()توافر ومع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 علماً بنن هذا التحديد ح يمس جوهر البحث.
Availability and feasibility of demand side 

management projects. 

أ.د. عمرو محمد عثمان الزواوى ، د. محمد صالح تحت إشراف:  
 .السيد محمود

 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 
* 14th International Conference (AEIC) on 

Engineering, Architecture & Technology, 12-14 

December 2017, Cairo, Egypt. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                أ.د. محمد زكريا مصطفى             أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

حكاديمية العربية للعلوم اذ باأست     أ.د. إيمان جمال الدين مرسى     -2

                 والتكنولوجيا 
                        والنقل البحرى                                                 

  عضواً 
مشرفاً   أستاذ مساعد متفرغ بالكليةعمرو محمد عثمان الزواوى   أ.د.  -3
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

تباس اإلق
ح تتعدى 

22% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

 إلغاء التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 دكتورا  كريم محمد على أحمد ناجىاسم الطالب:  
 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 

 -الهندسة المعمارية :: قسم ثالثاً 

منح 
 الدرجات

 لوهابمها على السيد عبد ااسم الطالب:  

التنمية الحضرية المستدامة في للتخطيط اإلقليمى )دراسة موضو : 
 .(2050حالة: أقليم اإلسكندرية 

Sustainable urban development of regional 

planning, case study (Alexandria region 2050). 

 دكتورا 
 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس



17 

  2018 /12/6بتاريخ  الحادية عشرةالجلسة 

أ.د. يسرى عبد القادر محمد عزام ، أ.د. طارق عبد تحت إشراف: 
  .الحميد فرغلى

 سندس على محمد راغباسم الطالب:  

إستخدام النمذجة في تخطيط مدن أكثر قدرة على مجابهة موضو : 
 .أزمة الطاقة

Planning the resilient city: an energy modeling 

approach. 
د أ.د. هانى محمد عبد الجواد عياد، أ.د. رانيا السيد عبتحت إشراف: 

  .الجليل

 دكتورا 
 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 رانيا بدر رمضان عبد هللااسم الطالب:  

العمارة المولدة : التصميم الباراميترى ، التصوير المتتابع ، موضو : 
 .حركة جسم اإلنسان

رأت اللجن  تعديل عنوان البحث ليصبح :  العمارة المولدة : تكامل 
 المتتابع ، حركة جسم اإلنسان. التصميم الباراميترى ، التصوير

Generative architecture: Integration of parametric 

design, chronophotography, and human body motion. 

  .أ.د. على فؤاد بكر ، د. زياد طارق الصيادتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 بد العزيز عبد العالمحمد فتحى عاسم الطالب:  

الدم  بين الهوية المصرية و التكنولوجيا الحديثة في تصميم موضو : 
دراسة تطبيقية من خالل مبانى  -مبانى مكتفية ذاتيا من الطاقة  

 .الوكاحت في مصر
رأت اللجن  تعديل عنوان البحث ليصبح :  الدم  بين الهوية المصرية 

من  -نى مكتفية ذاتيا من الطاقة  والتكنولوجيا الحديثة في تصميم مبا
 الوكالة إلى المول.

Integration between Egyptian identity and modern 

technology in order to design energy self- sufficient 

buildings – from Wakala to closed mall. 
أ.د. إبراهيم السيد معروف ، د. سامر محمد عادل تحت إشراف: 

  .ىالسيار

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع 

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 منة هللا مصطفى إمام موسىاسم الطالب:  

مدينة خضراء مهيئة للمشى فى الدول النامية : رؤية موضو : 
 .جديدة

Walkable green city (WGC) in developing countries: 

new vision. 

 .أ.د. على فؤاد بكرتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                   أ.د. حسن كمال عبد السالم        أستاذ بالكلية -1
 رئيساً 

مشرفاً           أ.د. على فؤاد بكر                   أستاذ بالكلية -2
 عضواً و

                  أستاذ بالكلية  اد         أ.د. هانى عبد الجواد عي -3
 عضوا ً 

 
 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 

  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 أحمد محمد يس غالىاسم الطالب:  

تحسين أداء محرك اإلحتراق بالشرارة عن طريق عملية موضو : 
ماجستير 
العلوم 

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس
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 . رىإنتقال حرا
Enhancing the spark ignition engine performance 

with a heat exchanging process.  

أ.د. وائل محمد المغالنى ، د. يحيى عبد المنعم تحت إشراف: 
 .الدرينى

 الهندسية

 أندرو نبيل عزيز مقاراسم الطالب:  

ية و نمذجة وتحليل كفاءة خاليا وقود دراسة عملية وعددموضو : 
 . الميثانول

Experimental, numerical study, modeling and 

performance analysis of direct methanol fuel cells 

(DMFCs).  
أ.د. محمد عبد الحليم حسب ، أ.د. وائل محمد تحت إشراف: 

 المغالنى ، د. محمد السيد على يوسف

ماجستير 
العلوم 

 هندسيةال

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 أنور عطية أنور عباسىاسم الطالب:  

دراسة عددية للسريان بالحمل القسرى الرقائقى داخل موضو : 
 . المسارات المنحنية ذات المقطع النصف دائرى

Numerical study of laminar forced convection 

flow inside semi-circular curved ducts.  
 .أ.د. أسامة أحمد المصرى ، أ.د. أسامة أحمد السمنىاف: تحت إشر

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مرو  أحمد محمد على حنفىاسم الطالب:  

زيادة معدل إنتقال الحرارة في المبادل الحرارى ثنائى موضو : 
 .األنابيب

)تحسين اإلنتقال الحرارى للمبادل مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
الحرارى ثنائى األنابيب بإستخدام دوران األنبوبة الداخلية متغيرة 

 علماً بنن هذا التحديد ح يمس جوهر البحث. المركزية(
Heat transfer enhancement of double pipe heat exchanger 

using rotating of variable eccentricity inner pipe. 

أ.د. عبد الحميد عطية السيد ، أ.د. وائل مصطفى تحت إشراف:  
 .المغالنى ، د. يحيى عبد المنعم الدرينى

* المهندس المذكور ل  بحث منشور في : مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ 
19/3/2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكلية        ة السيدأ.د. عبد الحميد عطي -1
 رئيساً و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة          أ.د. محمد أحمد معوض       -2

 عضواً   بنها
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 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس ح 
تتعدى 

19% 

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 عمرو جابر رجب إبراهيماسم الطالب:  

 .خواص وأداء المبادحت الحرارية متعددة السريانموضو : 
)دراسة ثالثية األبعاد للسريان الرقائقى مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

ل القسرى لمائع نانو خالل مسلك مستطيلى أجوف مرحل تحت الحم
 علماً بنن هذا التحديد ح يمس جوهر البحث. المحاور(

Study of three dimensional laminar forced convection 

of Nano fluid flow through eccentric rectangular 

annular duct. 

.د. محمد محمود أ.د. عبد الحميد عطية السيد ، أتحت إشراف:  
 .الحلو ، أ.د. محمد إبراهيم عبد الفتاح فايد
 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 

3rd International Conference on Computational Mathematics 

and Engineering Sciences,     4-6 May 2018, Girne, Cyprus 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية         الحميد عطية السيدأ.د. عبد  -1
 رئيساً و
  أستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيقأ.د. عماد زيدان إبراهيم زيدان       -2

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

 عضواً 
  تاذ مساعد بالكليةأس                 أ.د. محمد محمود الحلو -4

 عضواً مشرفاً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس ح 
تتعدى 

15% 

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 

 محمد طلعت عبد الرؤوف يوسفاسم الطالب:  

نونية تحسين إنتقال الحرارة بإستخدام الموائع الناموضو : 
 .الزائدية

 
 خريف
2016 

فق وا
 المجلس
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 .Heat transfer enhancement by hybrid nanofluids الشامل

 .أ.د. وائل مصطفى المغالنىتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                أ.د. عبد الحميد عطية السيد    أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

              الكليةأ.د. طاهر حمد هللا عوض         أستاذ متفرغ ب -2
 عضواً 

             أ.د. عادل أحمد عبد الرحمن       أستاذ متفرغ بالكلية -3
 عضوا ً 

             أ.د. حسن أنور الجمل            أستاذ متفرغ بالكلية -4
 عضوا ً 

مشرفاً    أ.د. وائل مصطفى المغالنى      أستاذ مساعد بالكلية -5
 عضوا ً و

تعديل لجنة 
 إشراف

 أمجد محمد عباس محمد قنديلاسم الطالب:  

دراسة معملية وعددية إلنتقال حرارة الغليان داخل موضو : 
 .ماسورة حلزونية
أ.د. مدحت محمود أحمد سرور ، أ.د. وائل محمد تحت إشراف: 

 .مصطفى المغالنى ، د. محمد عبد الفتاح محمد فايد

حمد عبد الفتاح فايد من لجنة اإلشراف إلعارت  وذلك برفع إسم د. م
 ولمرور أقل من عام على اإلشراف.

 دكتورا 
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

تغيير 
 عنوان بحث

 إيمان محمد عبد الرحمن القزازاسم الطالب:  

 المحامل الهيدروديناميكية المعرضة ألحمال متغيرة.موضو : فى 
وال األلياف الزجاجية على * إلى موضو  : دراسة تنثير نسب و أط

الخواص الميكانيكية ومقاومة إنتشار الشروخ للمواد المركبة من 
 األلياف الزجاجية والبولى يورثان.

Study the effect of fiber length and volume 

fraction of glass fibers on the mechanical 

properties and fracture toughness of polyurethane 

composite. 

أ.د. وائل أحمد كروسبى ، د. مصطفى السيد الحضرى تحت إشراف: 
 .، د. عبد السالم محمد عليق

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 خيرت نشوى محمد صبرى محمداسم الطالب:  

إزالة أيونات النحاس من الميا  الملوثة عن طريق اإلحالل موضو : 
 . بإستخدام قرص من األلومنيوم

Removal of copper ions from waste water by 

cementation using Aluminum disc.  
 .أ.د. حسن عبد المنعم فرج ، د. دينا أحمد عبد القادرتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 يةالهندس

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 رحاب عبد الحكيم عامر مرتضى محمداسم الطالب:  
دراسة تحضير الكربون النشط من بعض المخلفات الزراعية موضو : 
 . المصرية

Study on preparation of activated carbon from 

some Egyptian agricultural wastes.  
يد ، أ.د. جيهان فاروق أ.د. محمد حسين عبد المجتحت إشراف: 

 .ملش ، أ.د. ريهام أبو الفضل

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 طارق محمد إبراهيم أبو زيداسم الطالب:  

 . تقييم أداء فرن إحتراق باللهبموضو : 
Process fired heater performance evaluation.  

 .أ.د. حسن عبد المنعم فرجتحت إشراف: 
 * تم إعادة المقررات التي مر عليها أكثر من خمس سنوات.

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2008 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد عباس محمد النجاراسم الطالب:  
دراسة إنتقال الحرارة في المفاعالت غير المتجانسة بإستخدام ملفات تبريد موضو : 

 .داخلية

Heat transfer behavior of heterogeneous reactors with an 

internal cooling coil system. 

أ.د. يحيى عبد القادر الطويل ، أ.د. شعبان على تحت إشراف:  
 .عطية نصير ، أ.د. مصطفى إبراهيم سالم

 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 
*International Journal of Electrochemical Science, Impact 

factor: 1.469, In press. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة أ.د. محمود عبد الحكيم الرفاعى   -1

  رئيساً  القاهرة
              أ.د. أحمد أمين زعطوط            أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضواً 
مشرفاً     لكلية أ.د. يحيى عبد القادر الطويل     أستاذ متفرغ با -3

 عضواً و
مشرفاً    أستاذ و رئيس القسم أ.د. شعبان على عطية نصير      -4

 عضواً و

 دكتورا 
نسبة 

اإلقتباس ح 
تتعدى 

27% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أحمد عصام حامد محمد على قشط اسم الطالب:  

ظام أمان العمليات الصناعية لمصنع تفحيم تطوير نموضو : 
 .متواجد

)تطوير نظام أمان العمليات الخاص مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
 علماً بنن هذا التحديد ح يمس جوهر البحث. بوحدة التفحيم المؤجل(

Development of a new process safety system in a 

delayed coker unit. 

ير ماجست
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس ح 
تتعدى 

26% 

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس
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حسن عبد المنعم فرج ، د. دينا أحمد عبد القادر أ.د. تحت إشراف:  
 .الجيار

 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 
* The 21st International Conference on Petroleum Mineral 

Resources and Development. 20-22 February, 2018, 

Egyptian Petroleum Research Institute, Cairo, Egypt. 

  -تكون اللجنة مكونة من : على أن 
أ.د. حسن عبد المنعم فرج     أستاذ متفرغ بالكلية        مشرفاً  -1

  ورئيساً 
  أستاذ بمدينة األبحاث العلمية ببرج العربأ.د. منى السيد عثمان          -2

 عضواً 
أ.د. مصطفى إبراهيم سالم   أستاذ مساعد بالكلية                   -3

 عضواً 

 جهاد محمود أحمد عبد الجليلاسم الطالب:  

 .تطبيق تقنية البالزما المحسنة لمعالجة الميا  الصرفموضو : 
Application of plasma enhanced technique for 

treatment of waste water. 

هناء حسن أبو جبل ، أ.د. أحمد محمد الشاذلى ، أ.د. تحت إشراف:  
 .أ.د. مصطفى إبراهيم سالم

 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 
International Conference on Materials Science 

and Engineering Recent Advances and Challenges 

(ICMSE-RAC 2018), EJUST, Alexandria, Egypt, 

11-13 March 2018. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

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

مشرفاً                 أستاذ بالكليةأ.د. أحمد حسن الشاذلى         -2
 عضواً و

أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم أ.د. إبراهيم حسن محمد       -3
  كنولوجياوالت

                                                                               
 عضواً 

مشرفاً         أ.د. مصطفى إبراهيم سالم   أستاذ مساعد بالكلية  -4
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس ح 
تتعدى 

25% 

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس
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 -ندسة الكيميائية :اله: قسم  تابع

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 هيثم حسن صالح عبد الرحيماسم الطالب:  

 .تطبيق البالزما المحفز لمعالجة ميا  المخلفاتموضو : 
Plasma enhanced technique for wastewater treatment. 

 .أ.د. مصطفى إبراهيم سالمتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

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

  أستاذ بمدينة األبحاث العلمية ببرج العربأ.د. منى السيد عثمان          -2
 عضواً 

مشرفاً        أستاذ مساعد بالكلية أ.د. مصطفى إبراهيم سالم    -3
 عضوا ً و

 
 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 

 -: الرى والهيدروليكاهندسة : قسم  اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 محمد أشرف حنفى محموداسم الطالب:  
تحسين توزيع سرعات الميا  في بحير  المنزلة بتطبيق النمذجة موضو : 

 . الهيدروديناميكية

Improving water velocity distribution in Manzalah 

lake applying hydrodynamic modeling.  

 .أ.د. نزية أسعد يونان ، أ.د. هيثم ممدوح عوضتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 

 -: هندسة اإلنتاج: قسم  سابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مصرىأحمد رفعت السيد محمد على الاسم الطالب:  

 .دراسة حول تشكيل األلواح المعدنية الملحومةموضو : 
Investigation of formability of tailor welded blanks (TWBs). 

 .أ.د. على السيد األشرم ، د. إسالم محمد الجالىتحت إشراف:  
 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 

International Journal of Advancements in Mechanical 

and Aeronautical Engineering. Vol.3, Issue. 1, 2016  

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً        أستاذ متفرغ بالكلية         أ.د. على السيد األشرم -1
 رئيساً و
أستاذ متفرغ باحكاديمية العربية للعلوم أ.د. عمر عبد العزيز        -2

 والتكنولوجيا 
                            والنقل البحرى                                   

 عضواً 
          أستاذ مساعد متفرغ بالكلية    أ.د. محمود حامد أحمد      -3

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

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس ح 
تتعدى 

11% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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 -: هندسة المواصالت: قسم  اً ثامن

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سامى محمد على محمد عياداسم الطالب:  

 .اإلدارة في األعمال المساحيةضبط الجود  وموضو : 
)تقييم ضمان ومراقبة الجودة في مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

ة العالمى ألعمال المساحة باألقمار الصناعية : دراسة نظام المالح
علماً بنن هذا  حول التوجيهات اإلرشادية والمواصفات لمصر(

 التحديد ح يمس جوهر البحث.
Assessment of quality assurance and control for 

global navigation satellite system GNSS 

surveying: A study towards the Egyptian GNSS 

guidelines and specifications. 

أ.د. محمد حمدى علوانى ، أ.د. حسن جابر زكريا تحت إشراف:  
 .الغزولى ، أ.د. محمد محمود حسنى عبد الرحيم

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
     أ.د. محمد حمدى علوانى           أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساً مشرفاً و
             حمد نبيل على شكرى       أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. م -2

 عضواً 
مشرفاً     أ.د. حسن جابر زكريا الغزولى   أستاذ متفرغ بالكلية -3

 عضواً و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة    أ.د. أحمد السيد الربانى         -4

 رايرسون 
                            كندا -                                          

 عضواً 

 دكتورا 

نسبة 
اإلقتباس ح 
تتعدى 

17% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 

 -: نووية واإلشعاعيةالهندسة ال: قسم اً تاسع

منح 
 الدرجات

 Yeniesil Temare Kasieاسم الطالب:  

حسابات بارامترات أمان المفاعالت النووية بإستخدام موضو : 
 .طريقة مونت كارلو

Monte Carlo calculations of nuclear reactor safety 

parameters. 
أ.د. محمد السيد ناجى ، أ.د. علياء عادل محمد بدوى تحت إشراف: 

  .، أ.د. نادر محمود عبد الحليم

ماجستير 
العلوم 

 والتكنولوجيا
 النووية

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس
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 -: نووية واإلشعاعيةالهندسة ال: قسم تابع 

دة إعا
تشكيل لجنة 

 الحكم

 بخيتة عبد الهادى عبد الكريماسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضو : 
Applications of nuclear engineering. 

 أ.د. محمد حسن محمد ، أ.د. علياء عادل بدوى.تحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

             اذ متفرغ بالكليةأ.د. محسن عبد  أبو مندور         أست -1
 رئيساً 

مشرفاً            أ.د. علياء عادل بدوى              أستاذ بالكلية -2
  عضواً و
أ.د. مصطفى عزيز عبد الوهاب  أستاذ بهيئة الرقابة النووية  -3

    بالقاهرة
                                                                              

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

 * لسفر أ.د. مصطفى عزيز عبد الوهاب ألداء مناسك العمرة.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 
تقارير 
  المشرفين

 محمد مصطفى محمد أحمداسم الطالب:  

جستير ما
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 محمود أبو جبل محمود علىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 طارق وفيق حسن الزياتاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 أسامة محمد عبد الحليماسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 أحمد عبد الصمد الدسوقىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 أحمد أبو الحمد عبد النبىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 -: نووية واإلشعاعيةالهندسة ال: قسم تابع 

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 روضة حسام محمد شلبىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 آحء محمد إبراهيم قطباسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 سار  إبراهيم عبد السالماسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 يةالهندس

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 -: هندسة الحاسب والنظم: قسم  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 منى على محمد محمود عبد اسم الطالب:  

 . الخصوصية في التنقيب عن البيانات الموزعةموضو : 
Privacy preserving in distributed data mining.  

 ..د. مجدى حسين ناجى ، د. سحر محمد غانمأتحت إشراف: 

 دكتورا 
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 محمد عاطف نصار علىاسم الطالب:  

طريقة جديدة فعالة لنظم التوصية ذات النطاق الواسع موضو : 
 . معتمدة على وحدة معالجة الرسومات

A novel efficient GPU- based method for large 

– scale recommender systems.  

أ.د. ليلى أبو جديد عبد اح  ، أ.د. يسرى إبراهيم تحت إشراف: 
 .ط 

 دكتورا 
 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 هب  عبد الناصر محمد عوضاسم الطالب:  

نظام للتحكم في األجهزة المحمولة عن بعد بإستخدام موضو : 
 . المجسات المضمنة

A system for touchless mobile devices control 

using embedded sensors.  
أ.د. سهير أحمد فؤاد بسيونى ، أ.د. مصطفى أمين تحت إشراف: 

 .عبد العظيم ، د. أيمن أحمد عبد المقصود

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 -: هندسة الحاسب والنظم: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عبد العال سارة مصطفى محمداسم الطالب:  

 .قواعد البياناتموضو : 
)التنبؤ باألداء لوظائف سبارك مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علماً بنن هذا التحديد ح يمس جوهر  بإستخدام نه  التعلم اآللى(
 البحث.

A machine learning approach for predicting 

execution time of spark jobs. 

بد الحميد إسماعيل ، د. أيمان إبراهيم أ.د. محمد عتحت إشراف:  
 .الغندور

مجلة هندسة اإلسكندرية  * المهندس المذكور ل  بحث منشور في :
 3/3/2018بتاريخ

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
              أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. مجدى حسين ناجى            -1

 رئيساً 
مشرفاً     أستاذ متفرغ بالكلية    لأ.د. محمد عبد الحميد إسماعي -2

 عضواً و
أستاذ باحكاديمية العربية للعلوم  سعد          أ.د. أمانى أنور أحمد  -3

 والتكنولوجيا 
                      والنقل البحرى                                         

 عضواً 
مر عليها  لتىا* موافقة مجلس القسم على عدم إعادة المقررات 

 أكثر من خمس سنوات

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس ح 

 %9تتعدى 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 

 -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  حادى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 ىكريم متولى السيد عبد العزيز متولاسم الطالب:  

 . التعاون األمثل بين أنظمة احتصاحت الحديثةتحقيق موضو : 
Optimized cooperative LTE/WiFi transmission 

over unlicensed bands.  
أ.د. ياسمين أبو السعود صالح متولى ، أ.د. مصطفى تحت إشراف: 
 .يسرى النعناعى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس
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 -: ة الصحيةالهندس: قسم  عشر ثانى

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 معاذ مجدى عباس مصطفى دياباسم الطالب:  

 . تصميم نظام صرف صحى متكامل لمدينة سيدى برانىموضو : 
Design of integrated wastewater system - case 

study: Sidi- Barrani city.  
 أ.د. محمد طارق سرورتحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
البحوث بشنن اعتماد نتيجة ر وكيل الكلية للدراسات العليا وبشنن المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتو – 1

 .ندسة الكهربيةالميكانيكية ، والهوالهندسة ،  اإلنشائيةفي: الهندسة  2017دبلوم الدراسات العليا خريف 
 وافق المجلس على إعتماد النتيجة. القرار:

األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة  –النظر فى الشكوى المرفوعة من األستاذ الدكتور / رمضان عبد المقصود  – 2
 المعمارية ، بشنن رفض مجلس قسم الهندسة المعمارية تسجيل رسالة المهندسة / نادية سمير أنور والمقيدة للحصول
على درجة الدكتورا  بقسم الهندسة المعمارية رغم استيفائها إفادات التسجيل وقيامها بعمل السيمنار طبقاً لالئحة 

 الداخلية للقسم.
 قرر مجلس الكلية الرجو  إلى قسم الهندسة المعمارية إلستكمال إجراءات التسجيل . القرار:

 

 
 



29 

  2018 /12/6بتاريخ  الحادية عشرةالجلسة 

 (1مرفق رقم )



30 

  2018 /12/6بتاريخ  الحادية عشرةالجلسة 

 (2مرفق رقم )



31 

  2018 /12/6بتاريخ  الحادية عشرةالجلسة 

 (3مرفق رقم )
 


