محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()11
للعام الجامعى 2019 / 2018
بتاريخ  18يونيو 2019

اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  2019 /6/18برئاسة 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 .حسام الدين محمد مراد مغازى

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 .عفاف خميس إبراهيم العوفى

أ.د .وائل محمد مصطفى قطب المغالنى
د .يسرى إبراهيم طه عثمان

أ.د .وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى
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 .محمد طارق فؤاد سرور

أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد

أ.د .نجوى مصطفى إسماعيل المكى

أ.د .حافظ السيد حمادة اليمنى
أ.د .نرمين عبد العزيز محمد حراز
مدرسين من األقسام
د .هناء محمد محمد العبسى

أ.د .نيفين كمال أمين عباس
أساتذة مساعدين من األقسام
د .عبد هللا مصطفى خليل
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 .رشدى رجاء زهران
أ.د .محمد ناصر أحمد نادر درويش

م .أسامة السيد الجناينى

مدعـوون
:
اعتذر عن عدم الحضور :أ.د .يحيى عبد السالم عبد الناصر نيابة عن ا.د .محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى  ،د .محمد حسن شلبى عبد النبى
 ،م .أسامة مهدى محمد إبراهيم  ،لواء.د .شريف سمير أحمد البدوى (مساعد مدير كلية الدفاع الجوى لشئون التعليم)
تغيب عن الحضور :أ.د .ريم عبد المغيث عبد العليم القديم  ،أ.د .محمد عبد الحميد إسماعيل  ،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 ببسم هللا الرحمن الرحيم  ،ورحب بالسادة أعضاء مجلس الكلية  ،ثم
شرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

أوالً  :تم التصديق على محضر الجلسة العاشرة للعام الجامعى  2019/2018بتاريخ  14مايو .2019
ثانيا ً  :الموضوعات العامة -:

 – 1أحيييط مجلييس الكلييية علمييا بصييدور قييرار مجلييس الجامعيية رقييم ( 7مكييرر أ) لسيينة  2019بش ي ن الالئحيية ايدارييية
والمالية للبرامج الجديدة والمتخصصة بجامعة ايسكندرية  ،وقرار مجلس الجامعة رقم ( 7مكيرر ب) لسينة 2019
بش ن مكاف ة المجلس التنفيذى للبرامج الجديدة والمتخصصة بجامعة ايسكندرية.
 – 2أحيط مجلس الكلية علما بالمقترح ايدارى والمالى لتشغيل البرامج الدراسية العامة للمرحلة الجامعية األولى
بنظام الساعات المعتمدة  ،والذى تم إرساله إلى الجامعة يقراره  ،وتمت الموافقة عليه بجلسة مجلس الجامعة
بتاريخ .2019/5/25
 – 3اعتمد مجلس الكلية ما ورد من األقسام العلمية بش ن مقترحاتهم للخطة البحثية حتى عام .2030
 – 4اعتمد مجلس الكلية التقرير الوارد من اللجنة العليا لتحسين آداء المعامل والمشكلة بقرار مجلس الكلية بجلسته
رقم ( )10بتاريخ  ، 2019/5/14ووافق المجلس على ما جاء بالتقرير من توصبات.
 – 5اعتمد مجلس الكلية مقترح الهيكل التنظيمى يدارة البرامج العلمية باألقسام العلمية المختلفة بالكلية بعد األخذ فى
ايعتبار المالحظات الواردة من بعض األقسام العلمية.
 – 6وافق مجلس الكلية على ترشيح كال من السادة :
• السيد الدكتور  /زياد محمد الصياد – المدرس بقسم الهندسة المعمارية  ،لشغل منصب مساعد وكيل كلية
الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• السيد الدكتور  /أحمد سعيد حسن التراس – المدرس بقسم الهندسة الكهربية  ،لشغل منصب مساعد وكيل
كلية الهندسة للدرسات العليا والبحوث.
وذلك بناء على قرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ  2019/1/22بش ن ترشيح نخبة من أعضاء هيئة التدريس
لشغل منصب مساعد لوكالء الكليات.

ثالثا ً  :الهدايا والتبرعات -:
 – 1وافق مجلس الكلية على قبول التبرع المقدم من أسرة المرحوم األستاذ الدكتور  /فتحى مبروك أبو العينين  ،عبارة
عن شهادة إستثمار بمبلغ  50000جنيه (خمسون ألف جنيه ال غير) يمينح ريعهيا السينوى للطيالب الثالثية األوائيل
على قسم الهندسة الكهربية شعبة قوى كهربية بالتساوى بينهم.
 - 2وافق مجلس الكلية على قبول التبرع العينى المقدم من شركة عالمنا للحليول المتكاملية  ،عبيارة عين ماكينية طباعية
تصويرية طراز ريزو  RISOموديل  EZ370عداد طباعة ) (161924تقدر قيمتها بمبلغ  65000جنييه (خمسية
وستون ألف جنيه ال غير).
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شئون هيئة التدريس

أو ً
ال :الترقيات والتعيينات - :

 -منح ا للقب العلمى لوظيفة أستاذ (مجلس الكلية على مستوى األساتذة فقط)

م

االسم

الوظيفة

القسم

1

د .التونى محمود التونى
عبد المجيد

أستاذ
مساعد

الهندسة
االنشائية

2

د .يسرى محمود داود غزاو

أستاذ
مساعد

هندسة الرى
والهيدروليكا

الموضوع
النظيييييييير فييييييييى إقتييييييييراح مجييييييييـلس
القسييييييم بشيييييي ن الموافقييييييـة علييييييى
مييييييينح سييييييييادته اللقيييييييب العلميييييييى
لوظيفييييييية أسيييييييتاذ بالقسيييييييم بنييييييياءا
علييييييى توصييييييية اللجنيييييية العلمييييييية
الدائمة للترقيات.
النظيييييييير فييييييييى إقتييييييييراح مجييييييييـلس
القسيييييييييم بشييييييييي ن عيييييييييدم مييييييييينح
سييييييادته اللقيييييب العلميييييى لوظيفييييية
أسييييييييتاذ بالقسييييييييم بنيييييييياءا علييييييييى
توصييييييييييييية اللجنيييييييييييية العلمييييييييييييية
الدائمة للترقيات.

القرار

وافق المجلس

وافق مجلس
الكلية على
اقتراح مجلس
القسم بعدم منح
سيادته اللقب
العلمى لوظيفة
أستاذ بالقسم

 -منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد (مجلس الكلية على مستوى األساتذ ة واألساتذة المساعدين فقط)

م

االسم

الوظيفة

القسم

1

د .اسحاق لمعى نجيب
كندس

مدرس

الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

2

د .نادر عبد المنعم على
محمد شحاته

مدرس

الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

الموضوع
النظييييير فيييييى إقتيييييراح مجيييييـلس القسيييييم
بشيييييييييي ن الموافقييييييييييـة علييييييييييى ميييييييييينح
سيييييييييادته اللقييييييييب العلمييييييييى لوظيفيييييييية
أسيييييتاذ مسييييياعد بالقسيييييم بنييييياءا عليييييى
توصييييييييية اللجنيييييييية العلمييييييييية الدائميييييييية
للترقيات.
النظييييير فيييييى إقتيييييراح مجيييييـلس القسيييييم
بشيييييييييي ن الموافقييييييييييـة علييييييييييى ميييييييييينح
سيييييييييادته اللقييييييييب العلمييييييييى لوظيفيييييييية
أسيييييتاذ مسييييياعد بالقسيييييم بنييييياءا عليييييى
توصييييييييية اللجنيييييييية العلمييييييييية الدائميييييييية
للترقيات.

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرسم

االسم

الوظيفة

1

م .أحمد عصام محمد سعيد
حبشى

مدرس
مساعد

القسم

الموضوع

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم
بشيييييييييي ن الموافقيييييييييية علييييييييييى تعيييييييييييين
هندسة االنتاج
سيييييادته فيييييى وظيفيييية ميييييدرس بالقسيييييم
لحصوله على درجة الدكتوراه.

القرار
وافق
المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرس مساعدم

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

م .اسالم ناجى محمد عبد
الحميد

معيد

الهندسة
الميكانيكية

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم
بشيييييييييي ن الموافقيييييييييية علييييييييييى تعيييييييييييين
سيييييييييييادته فييييييييييى وظيفيييييييييية مييييييييييدرس
مسيييييييياعد بالقسييييييييم لحصييييييييوله علييييييييى

وافق
المجلس

4
الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 2019 /6/18

2

م .جهاد على محمد عبد
الواحد

معيدة

الهندسة
المعمارية

درجة الماجستير.
النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم
بشيييييييييي ن الموافقيييييييييية علييييييييييى تعيييييييييييين
سييييييييييادتها فيييييييييى وظيفييييييييية ميييييييييدرس
مسييييييياعد بالقسيييييييم لحصيييييييولها عليييييييى
درجة الماجستير.

وافق
المجلس

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

1

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

مدرس

هندسة الرى
والهيدروليكا

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشيي ن
الموافقة على الطلب المقيدم مين سييادتها
لتجديييييد األجــــــــييييـازة الخاصيييية بييييدون
مرتيييييب لمرافقييييية اليييييزوج اليييييذى يعميييييل
بالسييعودية لمييدة عييام ثييانى اعتبييارا ميين
 2019/1/16حتى .2020/1/15
عدد سنوات ايعارة  :ال يوجد

وافق
المجلس

د .نهى فوزى عبد العظيم
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ثالث اً :التصريح بالعمل أثناء أجازة مرافقة الزوج-:

2

د .دعاء عبد السالم أحمد
الطراوى

مدرس

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشيي ن
الموافقة على الطلب المقيدم مين سييادتها
للتصريح لهيا بالعميل أثنياء األجــــــــيـازة
هندسة الحاسب
الخاصييية بيييدون مرتيييب لمرافقييية اليييزوج
والنظم
الذى يعمل بالواليات المتحدة االمريكيية ،
والتى سبق موافقية مجليس الكليية عليهيا
بجلسته رقم ( )8بتاريخ .2019/3/12

وافق
المجلس

رابعاً :التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

ا.د .هناء حسن حمدى ابو
جبل

أستاذ
متفرغ

الهندسة
النووية
واالشعاعية

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم
بشييييي ن الموافقييييية عليييييى قبيييييول العيييييذر
المقيييييدم مييييين سييييييادتها عييييين تجييييياوز
ميييييدة  3اييييييام عييييين االجيييييازة الخاصييييية
بيييييدون مرتيييييب الممنوحييييية لهيييييا لميييييدة
 5اييييييييييييييييييييام اعتبيييييييييييييييييييارا مييييييييييييييييييين
 2019/4/20للسيييييييييييييييييفر لدولييييييييييييييييية
االمييييييارات العربييييييية المتحييييييدة بغييييييرض
الزييييييييييارة العائليييييييييية وذليييييييييك نظيييييييييرا
لظييييييييروف الطيييييييييران حيييييييييث عييييييييادت
سييييييييييادتها وتسيييييييييلمت العميييييييييل فيييييييييى
 2019/5/2علمييييييييييييا بيييييييييييي ن أيييييييييييييام
و4/29
و4/26
4/25
و 2019/5/1كانييييييييييييييييييت أجييييييييييييييييييازة
رسمية.

وافق
المجلس

خامس اً :اإلستقاالت وإنهاء الخدمة -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

م .خالييييد اسييييماعيل محمييييد
على شرف

معيد

الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

النظيييييير فييييييى اقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم
بشيييييييي ن الموافقيييييييية علييييييييى االسييييييييتقالة
المقدمييييييييية مييييييييين سييييييييييادته اعتبيييييييييارا
ميييييييييين 2019/5/15وذلييييييييييك نظييييييييييرأ
لظروف خاصة بسيادته.

وافق
المجلس

سادسا ً  :الندب الكلى -:
1

ا.د .هشام عبد الخالق عبد
الخالق السيد

أستاذ

الهندسة
االنشائية

النظر فى اقتراح مجلس القسم
الموافقة على تجديد ندب سيادته
بمهام المدير التنفيذى لوحدة
مشروعات تطوير التعليم العالى
لمدة عام اعتبارا من .2019/4/30

بش ن
للقيام
ادارة
وذلك

وافق
المجلس

سابعا ً  :اإلنتدابات -:
1

أستاذ
ورئيس
ا.د .محمد السيد محمد
قسم هندسة
النجار
المواصالت

هندسة
المواصالت
6
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادته لعام ثانى
لالشراف على إنشاء كلية الهندسة جامعة
دمنهور اعتبارا من  2018/10/1وحتى
 ، 2019/10/1وذلك يوم السبت

وافق
المجلس

2

د .مى عبد الفتاح فايد

مدرس

الهندسة
الصحية

7
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أسبوعيا.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافقة على ندب سيادتها للتدريس
بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا –
بالبحيرة  -خالل العام الجامعى
 ، 2019/2018وذلك يوم األثنين لمدة
 6ساعات أسبوعيا.

وافق
المجلس

الشئون التعليمية
م

1

2

3

توصية لجنة شئون طالب

الموضوع
النظر فى إعتماد نتيجة كلية الدفاع الجوى دور ميايو  2019دفعية
( )46والمحييييياوالت األخيييييرى مييييين اليييييدفعات (، )45 ، 44 ، 43
وبيانها كالتالى :
عييييييييييييييدد عييييييييييييييدد نسيييييييبة
المتقييييدمي الناجحين النجاح
ن
57،8
114
نتيجييية الدفعييية  46د.جيييو 197
%6
دور مايو 2019
26،5
17
64
نتيجييية الدفعييية  45د.جيييو
%0
محاولييييييية ثانيييييييية ميييييييايو
2019
17،4
4
23
نتيجييية الدفعييية  44د.جيييو
%0
محاولييييييية ثالثييييييية ميييييييايو
2019
20،0
2
35
نتيجييية الدفعييية  43د.جيييو
%0
محاوليييييية رابعيييييية مييييييايو
2019

النظر فى ما ورد من األستاذ الدكتور  /المكلف بتسيير أعمال وكيل
الكلية لشئون التعليم والطالب بش ن الموافقة على فتح الفصل
الصيفى لطالب المرحلة الصفرية على أن يكون البدء فى الدراسة
بالفصل الصيفى للمرحلة الصفرية والبرامج المتخصصة فى موعد
أقصاه يوم السبت الموافق  13يوليو .2019
النظر فى ما ورد من األستاذ الدكتور  /المكلف بتسيير أعمال وكيل
الكلية لشئون التعليم والطالب بش ن اعتماد تدريس مقرر تاريخ
الهندسة والتكنولوجيا لطالب المستوى الصفرى للفصل الدراسى
الثانى للعام الجامعى  2019/2018باللغة العربية  ،وذلك وفقا
لنص المادة رقم ( )3األحكام العامة من الئحة الساعات المعتمدة
لمرحلة البكالوريوس والخاص بنظام الدراسة بالكلية.
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القرار

وافق مجلس
الكلية على
إعتماد النتيجة

وافق المجلس
وافق المجلس ،
وعلى أن بنطبق
ذلك على باقى
المقررات
اينسانية التى
يتطلب تدريسها
باللغة العربية

تابع  :الشئون التعليمية
النظيير فييى مييا ورد ميين األسييتاذ الييدكتور  /المكلييف بتسيييير أعمييال
وكيييل الكلييية لشييئون التعليييم والطييالب بش ي ن الموافقيية عل يى تعييديل
الحييييييروف الييييييثالث فييييييى أكييييييواد مقييييييررات الثقافيييييية الهندسييييييية
 Engineering Cultureميين مقييررات متطلبييات الكلييية لتكييون
 ECLبييدال ميين  HUmحتييى ال يحييدث لبسييا بينهييا وبييين مقييررات
العلوم اينسانية وايجتماعية والتى تحمل الكيود  HUMوييتم ذليك
دون أى تعديل أو تغيير فى الثالث أرقام الخاصة بكل مقيرر  ،وذليك
على النحو التالى :

4

الكود قبل التعديل

المقرر

الكود بعد التعديل

HUm x11
HUm x21

تسويق
العقود والكميات
والمواصفات
ثقافة هندسية (إختيارى)
األثر البيئى للمشروعات
األثر البيئى للطافة النووية
أمن صناعى
تفاعل اينسان واآللة

ECL x11
ECL x21

HUm xE1
HUm x31
HUm x32
HUm x41
HUm x51

ECL xE1
ECL x31
ECL x32
ECL x41
ECL x51
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وافق المجلس
على التعديل

العالقات الثقافية

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

االسم

الوظيفة/القسم

1

ا.د.محمد ابراهيم الخيارى

أستاذ بقسم
الهندسة
الكيميائية

2

د.عبير متولى مدنى محمد

مدرس بقسم
هندسة الغزل
والنسيج

البيان
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن
حضور المؤتمر الدولى الرابع والثالثون عن
تكنولوجيا المخلفات الصلبة وادارتها الذى عقد خالل
الفترة من  2019/3/31حتى  2019/4/3في امريكا
وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادتها عن
حضور المؤتمر الدولى التاسع لالبحاث المتقدمة
للمواد المركبة الذى عقد خالل الفترة من
 2019/1/24حتى  2019/1/27في سنغافورة وقد
تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثاني اً :المهمات العلمية -:
أ – السفر فى مهمة علمية -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

1

د .أحمد محمد السيد
حسن

مدرس بقسم هندسة
الحاسب والنظم

2

د .مروان عبد الحميد
محمد تركى

مدرس بقسم هندسة
الحاسب والنظم

البيان
النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافقيية علييى سييفر سيييادته فييى
مهمييية علميييية بجامعييية ليهييياى بالوالييييات المتحيييدة
االمريكية لمدة عام قابل للتجدييد اعتبيارا مين تياريخ
السفر بمرتب يصرف بالداخل.
النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافقيية علييى سييفر سيييادته فييى
مهمة علمية بجامعة كاليفورنييا الجنوبيية بالوالييات
المتحييدة االمريكييية لمييدة ثالثيية أشييهر اعتبييارا ميين
تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثالث اً :اإلجازات الدراسية - :
أ – اييفاد فى أجازة دراسية -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

1

م .حسن محمود محمد
زيتون

مدرس مساعد بقسم
الهندسة الكهربية

2

م .محمد عبد الحميد
عبد الرؤوف محمد

مدرس مساعد بقسم
هندسة المواصالت

البيان
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافقيية علييى ايفيياد سيييادته فييى
اجيازة دراسيية للحصييول عليى درجيية اليدكتوراه ميين
كنييدا وذلييك لالسييتفادة ميين المنحيية المقدميية لسيييادته
ميين جامعيية واترلييو لمييدة عييام قابييل للتجديييد اعتبييارا
من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.
(تيياريخ تعيييين سيييادته فييى وظيفيية مييدرس مسيياعد
.)2018/1/24
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافقيية علييى ايفيياد سيييادته فييى
اجيازة دراسيية للحصييول عليى درجيية اليدكتوراه ميين
كنييدا وذلييك لالسييتفادة ميين المنحيية المقدميية لسيييادته
10
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القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

3

م .اسالم ناجى محمد

معيد بقسم الهندسة
الميكانيكية

من جامعة كالجارى لمدة عيام قابيل للتجدييد اعتبيارا
من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.
(تيياريخ تعيييين سيييادته فييى وظيفيية مييدرس مسيياعد
.)2018/6/25
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافقيية علييى ايفيياد سيييادته فييى
اجيازة دراسيية للحصييول عليى درجيية اليدكتوراه ميين
الوالييييات المتحيييدة االمريكيييية وذليييك لالسيييتفادة مييين
المنحيية المقدميية لسيييادته ميين جامعيية كونتكييت لمييدة
عام قابل للتجدييد اعتبيارا مين تياريخ السيفر بمرتيب
يصرف بالداخل.
(تيييييياريخ تعيييييييين سيييييييادته فييييييى وظيفيييييية المعيييييييد
.)2015/5/24
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وافق
المجلس

تابع  :اييفاد فى أجازة دراسية -:

4

م .عمرو أشرف فتحى

معيد بقسم الهندسة
االنشائية

5

م .ميسرة عادل عباس

مدرس مساعد بقسم
الرياضيات والفيزياء
الهندسية

6

م .مى إبراهيم حسين

معيدة بقسم هندسة
الحاسب والنظم

النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافقيية علييى ايفيياد سيييادته فييى
اجيازة دراسيية للحصييول عليى درجيية اليدكتوراه ميين
الوالييييات المتحيييدة االمريكيييية وذليييك لالسيييتفادة مييين
المنحيية المقدميية لسيييادته ميين جامعيية بييافلو بييوالتر
اعتبييارا ميين ( 2019/5/25اليييوم التييالى لالجييازة
الخاصيية) ولمييدة عييام قابييل للتجديييد بمرتييب يصييرف
بالداخل.
(تيييييياريخ تعيييييييين سيييييييادته فييييييى وظيفيييييية معيييييييد
.)2015/6/29
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافقيية علييى ايفيياد سيييادته فييى
اجيازة دراسيية للحصييول عليى درجيية اليدكتوراه ميين
اسييييتراليا وذلييييك لالسييييتفادة ميييين المنحيييية المقدميييية
لسيادته مين جامعية ادلييد  Adelaideاعتبيارا مين
تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.
(تيياريخ تعيييين سيييادته فييى وظيفيية مييدرس مسيياعد
.)2019/1/27
النظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقة عليى ايفياد
سييييادتها فيييى اجيييازة دراسيييية للتيييدريب لميييدة ثالثييية
أشييهر إعتبييارا ميين تيياريخ السييفر بمرتييب يصيييرف
باليييداخل  ،وذليييك لالسيييتفادة مييين المنحييية المقدمييية
لسيادتها مين جامعية كاليفورنييا الجنوبيية بالوالييات
المتحدة األمريكية.
(تيييييياريخ تعيييييييين سيييييييادتها فييييييى وظيفيييييية معيييييييد
.)2018/4/26
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ب – مد أجازة دراسية -:
م

االسم

1

م .إبراهيم أحمد إبراهيم
صالح

الوظيفة/القسم
مدرس مساعد بقسم
هندسة الحاسب
والنظم وعضو
االجازة الدراسية
بجامعة مينسوتا
بالواليات المتحدة
االمريكية

البيان

القرار

النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييييات الثقافييييية بالموافقيييية علييييى مييييد االجييييازة
الدرسيييية لسييييادته لميييدة عيييام سيييادس اعتبيييارا مييين
 2019/8/2حتييييى  2020/8/1بييييدون مرتييييب أو
تاريخ المناقشة أيهما أقرب تاريخا.
(سيييافر سييييادته فيييي  2014/8/2للحصيييول عليييى
درجة اليدكتوراه مين امريكيا  -اخير ميد حصيل علييه
العام الخامس حتى  2019/8/1بمرتب).

وافق
المجلس

جـ – منح عام للتدريب -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

1

مدرس مساعد بقسم
الهندسة الكهربية
م .أحمد عبد الحكيم
وعضو االجازة
مصطفى عبد الرازق
الدراسية بجامعة
بادوفا بإيطاليا

2

مدرس مساعد بقسم
هندسة االنتاج
م .مصطفى ياقوت على
وعضو االجازة
محمد
الدراسية بجامعة
ماكماستر بكندا

البيان
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليية للعالقيات
الثقافييية بالموافقيية علييى ميينح سيييادته عييام للتييدريب
العمليييييى اعتبيييييارا مييييين ( 2019/3/7الييييييوم التيييييالى
للمناقشة) حتى  2020/3/6بدون مرتب حييث نياق
الدرجة فى .2019/3/6
(سافر سيادته فيى  2015/6/1للحصيول عليى درجية
الييدكتوراه مييين ايطاليييا – اخييير ميييد حصييل علييييه قبيييل
المناقشيييية العييييام الرابييييع حتييييى  2019/5/31نيييياق
الدرجة فى .)2019/3/6
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقييات الثقافييية بالموافقيية علييى ميينح سيييادته عييام
للتيييدريب العمليييى اعتبيييارا مييين ( 2019/4/5الييييوم
التييالى للمناقشييية) حتيييى  2020/4/4بيييدون مرتيييب
حيث ناق الدرجة فى .2019/4/4
(سيييافر سييييادته فيييى  2015/1/24للحصيييول عليييى
درجيية الييدكتوراه ميين كنييدا – اخيير مييد حصييل عليييه
العييام الخييامس حتييى  2020/1/23نيياق الدرجيية
فى .)2019/4/4
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القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :منح عام للتدريب -:
معيد بقسم هندسة
المواصالت وعضو
االجازة الدراسية
بجامعة وايومنج
بالواليات المتحدة
االمريكية

3

م .مروان محمد سعد
حافظ

4

مدرس مساعد بقسم
الهندسة الكهربية
وعضو االجازة
م .محمد عاطف سعد
الدراسية بجامعة
الجنيدى
استراثكاليد بالمملكة
المتحدة

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليية للعالقيات
الثقافييية بالموافقيية علييى ميينح سيييادته عييام للتييدريب
العملييييى اعتبييييارا ميييين ( 2019/4/18اليييييوم التييييالى
للمناقشييية) حتيييى  2020/4/17بيييدون مرتيييب حييييث
ناق الدرجة فى .2019/4/17
(سييييافر سيييييادته فييييى  2014/7/12للحصييييول علييييى
درجيية الييدكتوراه ميين امريكييا – اخيير مييد حصييل عليييه
العام الخيامس حتيى  2019/7/11نياق الدرجية فيى
.)2019/4/17
النظر فيى اقتيراح مجليس القسيم ولجنية الكليية للعالقيات
الثقافية بالموافقة عليى مينح سييادته عيام ثيانى للتيدريب
العملييييى اعتبييييارا ميييين  2019/5/5حتييييى 2020/5/4
(تاريخ نهاية عامين للتدريب) بدون مرتب.
(سافر سييادته فيى  2015/5/28للحصيول عليى درجية
اليدكتوراه مين المملكيية المتحيدة – اخير مييد حصيل عليييه
قبل المناقشة العام الرابيع حتيى  – 2019/5/27نياق
الدرجييييية فيييييى  – 2018/5/4حصيييييل عليييييى عيييييام أول
للتدريب من  2018/5/5حتى .)2019/5/4

وافق
المجلس

وافق
المجلس

د – تطبيق اللوائح (اينذار بالعودة) -:
م

1

االسم

م .خلود ماهر الصافى

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

معيدة بقسم هندسة
الغزل والنسيج
وعضو االجازة
الدراسية بجامعة
رايسون بكندا

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية
للعالقات الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائح
على سيادتها وذلك بانذارها بالعودة خالل شهرين
حيث انتهى اخر مد فى  2018/12/27ولم تعد
ولم تتسلم العمل حتى تاريخه.
(سافرت سيادتها لجمع المادة العلمية الالزمة
لدرجة الماجستير من كندا – اخر مد حصلت عليه
سته أشهر استكماال للعام الثانى حتي
 2018/12/27وأرسلت عدة استعجاالت للجامعة
(.)2019/4/11 ، 3/5 ، 1/30

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

االسم

الوظيفة/القسم

1

أستاذ بقسم
ا.د .أحمد مصطفى فرج
الرياضيات والفيزياء
الشيخ
الهندسية

2

ا.د .محمد ماهر أحمد
شاهين

أستاذ بقسم هندسة
المواصالت

3

ا.د .أحمد حسن محمد
الشاذلى

أستاذ بقسم الهندسة
الكيميائية

البيان
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيادته لمدة عام فى اطار العام العاشير اعتبيارا مين
 2019/9/1حتييى  2020/8/31وذلييك للعمييل فييى
جامعيية الباحيية بالمملكيية العربييية السييعودية علمييا
بان اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيادته لمدة عام فى اطار العيام السيابع اعتبيارا مين
 2019/8/1حتييييييى  2020/7/31وذلييييييك للعمييييييل
بمكتب االبداع لالستشارات الهندسية بجدة بالمملكة
العربية السعودية علما بان اعارة سييادته ال تيؤثر
على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيادته للعام الثالث عشير اعتبيارا مين 2019/9/1
حتييييى  2020/8/31وذلييييك للعمييييل فييييى الجامعيييية
المصيييييرية اليابانيييييية للعليييييوم والتكنولوجييييييا للعيييييام
الجامعى  2020/2019ميع اعتبيار هيذه االعيارة
مييين قبييييل المصيييلحة القوميييية طبقيييا لخطييياب أ.د.
وزيـييـر التعليييم العييالي والبحييث العلمييي علمييا بييان
اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%8

15
الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 2019 /6/18

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

4

ا.د .حسام محمد حسان
شلبي

5

د .مصطفي يسري زكي
النعناعي

6

د .عالء الدين أحمد
السيد حلبه

7

د .إيمان عبد الظاهر
عبد الرحمن

النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقيييه عليييي تجدييييد اعيييارة
سييييييادته لميييييدة عيييييام ثاليييييث عشييييير اعتبيييييارا مييييين
 2019/9/1حتييييييي  2020/8/31وذلييييييك للعمييييييل
بالجامعيية المصييريه اليابانييية للعلييوم والتكنولوجيييا ـ
أستاذ بقسم الهندسه
ببرج العرب ـ جهوريية مصير العربييه  ،ميع اعتبيار
الكهربيه
هييذه االعييارة ميين قبيييل المصييلحة القومييية طبقييا
لخطيياب أ.د .وزيـييـر التعليييم العييالي والبحييث العلمييي
علمييا بييان اعيييارة سيييادته ال تيييؤثر علييي االعيييارات
الجديدة.
(نسبة االعارات علي مستوي بالقسم . )%17
النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقات الثقافية بالموافقة علي اعارة سيادته لميدة
عييييييييام أول اعتبييييييييارا ميييييييين  2019/9/1حتييييييييي
أستاذ مساعد بقسم
( 2020/8/31العييييييام الجييييييامعي )2020/2019
هندسة الحاسب
وذلييك للعمييل بالجامعيية االسييالمية بالمدينيية المنييورة
والنظم
بالمملكة العربية السعودية علما بيان اعيارة سييادته
ال تؤثر علي االعارات الجديدة.
(نسبة االعارات علي مستوي بالقسم .)%22
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيادته لميدة عيام سيادس اعتبيارا مين 2019/9/1
مدرس بقسم الهندسة
حتيييى  2020/8/31وذليييك للعميييل بالمعهيييد العيييالى
االنشائية
للهندسيية والتكنولوجيييا بكييينج مريييوط علمييا بييان
اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%11
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيادتها لمدة عام فى اطار العام الرابيع اعتبيارا مين
مدرس بقسم هندسة  2019/8/5حتيييى  2020/8/4وذليييك للعميييل فيييى
جامعييية القصييييم – كليييية العليييوم واالداب بالمملكييية
الغزل والنسيج
العربيييية السيييعودية علميييا بيييان اعيييارة سييييادتها ال
تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%12

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

8

مدرس بقسم
د .أحمد محمد حسن
الرياضيات والفيزياء
على عمارة
الهندسية

9

مدرس بقسم
د .محمد أحمد ابراهيم
الرياضيات والفيزياء
غازى
الهندسية

النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيادته لمدة عام خامس اعتبارا مين 2019/8/23
حتييى  2020/8/22وذلييك للعمييل بجامعيية االعمييال
والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية علما بيان
اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيييادته لمييدة عييام فييى اطييار العييام الخييامس اعتبييارا
16
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

10

مدرس بقسم
د .على محمد محمود
الرياضيات والفيزياء
على الرشيدى
الهندسية

11

مدرس بقسم
د .عمرو حسين عبد
الرياضيات والفيزياء
الحميد يوسف
الهندسية

ميين  2019/9/1حتييى  2020/8/31وذلييك للعمييل
بجامعييية المليييك فهيييد للبتيييرول والمعيييادن بالمملكييية
العربية السعودية علما بان اعارة سييادته ال تيؤثر
على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيييادته لمييدة عييام رابييع اعتبييارا ميين 2019/9/1
حتييى  2020/8/31وذلييك للعمييل بجامعيية االعمييال
والتكنولوجيييا بالمملكيية العربييية السييعودية علمييا
بان اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيييادته لمييدة عييام ثالييث اعتبييارا ميين 2019/8/25
حتييى  2020/8/24وذلييك للعمييل بجامعيية االعمييال
والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية علما بيان
اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

12

13

14

النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيييادته لمييدة عييام سييابع اعتبييارا ميين 2019/9/1
د .جمال أحمد محمد مدرس بقسم الهندسة
حتيييى  2020/8/31وذليييك للعميييل بكليييية الهندسييية
االنشائية
السعدى
جامعيية القصيييم بالمملكيية العربييية السييعودية علمييا
بان اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%11
النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم ولجنييية الكليييية
للعالقيييات الثقافيييية بالموافقييية عليييى تجدييييد اعيييارة
سيييادته لمييدة عييام رابييع اعتبييارا ميين 2019/7/1
د .محمد مصطفى مدرس بقسم الهندسة
حتييييى  2020/6/30وذلييييك للعمييييل بكلييييية الجبيييييل
الميكانيكية
يوسف الشباسى
بالهيئيية الملكييية بالمملكيية العربييية السييعودية علمييا
بان اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%20
النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم بالموافقيييه عليييي
تجديييد اعييارة سيييادته لمييدة عييام ثييانى اعتبييارا ميين
 2019/9/1حتيييييي  2020/8/31وذليييييك للعميييييل
مدرس بقسم هندسة
بكليييية الجبييييل بالهيئييية الملكيييية بالمملكييية العربيييية
د .اسالم محمد الجالى
االنتاج
السييعودية علمييا بييان اعييارة سيييادته ال تييؤثر علييي
االعارات الجديدة.
(نسبة االعارات علي مستوي بالقسم .)%17

18
الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 2019 /6/18

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

الدراسات العليا

أوالً :قسم الهندسة اإلنشائية -:
الموضوع

منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :رندا مجدى أحمد إسماعيل فهمى
موضوع :دراسة سلوك اينبعاج للزوايا المشكلة على البارد.
Study on the buckling behavior of cold-formed
angles.
تحت إشراف :أ.د .حسام فهمى غانم  ،أ.د .أحمد شامل جالل  ،د.
شيرين مصطفى سويلم.
اسم الطالب :أحمد فؤاد أحمد حسين
موضوع :تقييم قدرة تحمل التربة للحوائط التثاقلية.
Bearing capacity evaluation for gravity walls.
تحت إشراف :أ.د .عمرو زكريا الوكيل  ،أ.د .حسن محمد على أبو
سعده.
اسم الطالب :عبد الهادى محمد عبد الهادى عمر
موضوع :إدارة المخاطر الحرجة للمشروع بإعتبار المخاطر المتداخلة
تحت ظروف قيود الميزانية.
Managing project critical risks considering risk
interdependence under budget constraints.
تحت إشراف :أ.د .هشام عبد الخالق عبد الخالق  ،أ.د .شريف محمد
حافظ.
اسم الطالب :آية عادل محمد شحاته
موضوع :تقليل ايستجابة الزلزالية للمبانى العالية بإستخدام المثبطات.
Mitigation of seismic response of high rise building
using dampers.
تحت إشراف :أ.د .السيد أمين مشالى  ،أ.د .حمدى محمد أبو الفتح  ،د.
محمد حسن شلبى.
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تاريخ القيد

القرار

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2016

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2014

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة اإلنشائية -:

تشكيل
لجنة
الحكم

اسم الطالب :مفتاح محمد أبو عجيلة سريح
موضوع  :الخرسانة ذات ايضافات النانومترية.
Concrete with Nano additives.
تحت إشراف :أ.د .أحمد محمد دياب  ،أ.د .حافظ السيد اليمنى  ،أ.د.
عبد المعطى محمد عبد المعطى.
:
في
منشور
* المهندس المذكور له بحث
دكتوراه
ELSEVIER, Construction and Building Materials,
نسبة
210-231, March 2019.
ايقتباس
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
%24
 -1أ.د .عمرو عزت سالمة أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة
من
حلوان رئيسا
%25
مشرفا
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .أحمد محمد دياب
وعضوا
 -3أ.د .على عبد الحكم عبده أستاذ بالكلية
عضوا
مشرفا
 -4أ.د .حافظ السيد اليمنى أستاذ بالكلية
وعضوا
اسم الطالب :محمد كمال عبد العزيز بيومى
موضوع  :سلوك الوصالت المعدنية شبه الجسئة المكونة من الزوايا
والبراغى.
Behavior of semi-rigid beam -to- column connections
 using bolts and angles.ماجستير
تحت إشراف :أ.د .أحمد شامل جالل فهمى  ،د .ياسر السعيد الزينى.
العلوم
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
الهندسية
International Conference on Advances in Structural
نسبة
and Geotechnical Engineering, 25-28 March 2019,
 Hurghada, Egypt.ايقتباس
%22
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
من
 -1أ.د .محمد إبراهيم النجار أستاذ متفرغ بالكلية
%25
رئيسا
أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا
 -2أ.د .محمد أحمد ضبعون
عضوا
أستاذ مساعد متفرغ بالكلية مشرفا
 -3أ.د .أحمد شامل فهمى
وعضوا
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خريف
2014

خريف
2016

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثانيا ً :قسم الهندسة الكهربية :
الموضوع

تشكيل
لجنة
الحكم

الدرجة

اسم الطالب :محمد سمير محمد أحمد إبراهيم
موضوع :شبكات معرفة برمجيا لت مين النظم الفيزيوسبرانية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :شبكات معرفة برمجيا لت مين شبكة
الكهرباء الذكية) علما ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Resilient software defined networking (SDN) for
smart grid network security.
تحت إشراف :أ.د .أنسى أحمد عبد العليم  ،أ.د .محمد رزق محمد رزق دكتوراه
 ،أ.د .محمد محمود عزب.
نسبة
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
ايقتباس
International Journal of Network Management,
 %10 Online ISSN: 1099-1190, Accepted 24 May 2018.من
%25
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا
 -1أ.د .أنسى أحمد عبد العليم أستاذ متفرغ بالكلية
ورئيسا
 -2أ.د .محمود طاهر الحديدى أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة
القاهرة عضوا
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .نهى عثمان قرنى
عضوا
اسم الطالب :هبة جمال بديع محمد عبد هللا
موضوع :نظم االتصاالت الالسلكية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :تحسين أداء معدل الخط الرقمى
ألنظمة االتصاالت الالسلكية بإستخدام تقنية تعزيز التكيف) علما ب ن
هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
BER performance enhancement for wireless
 communication systems using AdaBoost technique.دكتوراه
تحت إشراف :أ.د .نور الدين حسن إسماعيل  ،أ.د .محمد رزق محمد
نسبة
رزق  ،أ.د .محمد عصام خضر.
ايقتباس
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
 %25 Applied Science, Vol. 9, 256, 11th January 2019.من
%25
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .أنسى أحمد عبد العليم أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا
 -2أ.د .معوض إبراهيم دسوقى أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة
المنوفية عضوا
مشرفا
 -3أ.د .نور الدين حسن إسماعيل أستاذ متفرغ بالكلية
وعضوا

تاريخ القيد

خريف
2013

خريف
2012

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
تشكيل
لجنة
الحكم

اسم الطالب :محمد مغربى إبراهيم السيد شرف
موضوع :إدارة الطاقة في نظام الشبكة الصغيرة.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :تصميم وتنفيذ نظام إدارة الطاقة
للشبكة المصغرة إستنادا إلى خوارزمية التحكم الرقمى في العاكس
أحادى الوجة) علما ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Design and implementation of a micro-grid energy
management system based on digital control
21
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ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
ايقتباس
 %22من

خريف
2015

وافق
المجلس

algorithm for single phase voltage source inverter.
تحت إشراف :أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين  ،أ.د .حمدى عبد الخالق
عاشور.

%25

* المهندس المذكور له بحث منشور في :
th

19 International Middle East power Systems Conference
(MEPCON), Menoufia University, Egypt, 19-21 December, 2017.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا
ورئيسا
أستاذ ورئيس القسم بكلية
 -2أ.د .يحيى سيد محمد
الهندسة
جامعة المنيا
عضوا
أستاذ ووكيل كلية الهندسة
 -3أ.د .أحمد رفعت عزمى
جامعة طنطا

عضوا
 -4أ.د .حمدى عبد الخالق عاشور
للعلوم

أستاذ باألكاديمية العربية
والتكنولوجيا

مشرفا

وعضوا
اسم الطالب :أمل أسامة محمد محمد أحمد حمادة
موضوع :عملية موثوقة النترنت األجهزة الذكية.
Trustworthy Internet of Smart Devices Operation.
تحت إشراف :أ.د .محمد عمرو مختار  ،د .محمد محمود عزب.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :

 9th Annual Information Technology, Electronics and Mobileماجستير
 Communication Conference (IEMCON), University ofالعلوم
 British Columbia, Canada 1-3 November 2018.الهندسية
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
نسبة
بالكلية
متفرغ
مساعد
أستاذ
 -1أ.د .محمد رزق محمد رزق
ايقتباس
رئيسا
 %2من
أستاذ مساعد بالكلية
 -2أ.د .محمد عمرو مختار
%25

 -3أ.د .محمد عبد الرحمن عبده
العلمية

خريف
2015

وافق
المجلس

مشرفا وعضوا
أستاذ مساعد بمدينة األبحاث
والتطبيقات الهندسية

عضوا

تابع :قسم الهندسة الكهربية :

تشكيل
لجنة
الحكم

اسم الطالب :محمد صالح أحمد محمد البنا
ماجستير
موضوع :تشغيل نظم القوى الكهربية الحديثة.
العلوم
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :خطة حماية مت قلمة ذكية مطورة الهندسية
قائمة على وحدات القياس ايتجاهية الميكرووية لشبكات القوى
نسبة
الكهربائية الميكرووية) علما ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
 A Developed µPMUs – based smart adaptiveايقتباس
 %10 protection scheme for microgrids.من
%25
تحت إشراف :أ.د .نبيل حسن عباسى  ،أ.د .أشرف إبراهيم مجاهد.
22

الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 2019 /6/18

خريف
2014

وافق
المجلس

* المهندس المذكور له بحث منشور في :
Journal of Modern Power Systems and Clean
Energy.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا
 -1أ.د .نبيل حسن عباسى أستاذ متفرغ بالكلية
ورئيسا
 -2أ.د .إمتثال نجم عبد هللا أستاذ متفرغ بالكلية
عضوا
مشرفا
 -3أ.د .أشرف إبراهيم مجاهد أستاذ بالكلية
وعضوا
أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة
 -4أ.د .هبة أحمد حسن
عضوا
اسم الطالب :فاطمة زهران محمد مصطفى
موضوع :شبكة موثوقة من إنترنت األشياء الذكية في بيئات غير
متجانسة.
Reliable internet of smart things in heterogeneous
environments.
تحت إشراف :أ.د .محمد عمرو مختار  ،د .محمد محمود عزب.
ماجستير
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
العلوم
th
 9 Annual Information Technology, Electronics andالهندسية
Mobile Communication Conference (IEMCON),
نسبة
University of British Columbia, Canada 1-3
 November 2018.ايقتباس
 %18من
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
%25
 -1أ.د .محمد رزق محمد رزق أستاذ مساعد متفرغ بالكلية
رئيسا
أستاذ مساعد بالكلية
 -2أ.د .محمد عمرو مختار
مشرفا وعضوا
أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
 -3أ.د .ياسر يسرى حنفى
عضوا
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خريف
2016

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :كريم محمد على عطية البرعى
موضوع :وسيلة نفوذ لشبكات الراديو االدراكى المزودة بجهاز العادة البث
والمعتمدة على مؤشر التغذية االسترجاعية لجودة قناة االتصال.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :التضمين البعد – زمنى الموحد لقنوات
االتصال غير المعلومة) علما ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Unitary space-time modulation for unknown channels.

تشكيل
لجنة
الحكم

تحت إشراف :أ.د .محمد رزق محمد رزق  ،أ.د .مصطفى يسرى النعناعى  ،أ.د .كريم
جمعة الصديق.

* المهندس المذكور له بحث منشور في :
IEEE International Conference on Communications (ICC), 17
February, 2017 pp. 1-6.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .سعيد إسماعيل الخامى أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا
أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة
 -2أ.د .محمد حامد نافع
عضوا
 -3أ.د .محمد رزق محمد رزق أستاذ مساعد متفرغ بالكلية
مشرفا وعضوا
اسم الطالب :نجوى محمد محمد السيد المنياوى

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
ايقتباس
 %4من
%25

خريف
2014

وافق
المجلس

موضوع :ت مين الشبكات الالسلكية.
Security on wireless body area network.
تحت إشراف :أ.د .مجدى عبد العظيم أحمد  ،أ.د .محمد رزق محمد رزق.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .نور الدين حسن إسماعيل أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا
أستاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا
 -2أ.د .مجدى عبد العظيم أحمد

خريف
2016

وافق
المجلس

والبحوث

مشرفا

تشكيل
لجنة
ايمتحان
الشامل

وعضوا
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .حسن محمود الرجال
عضوا
اسم الطالب :رضوى مجدى صبحى راضى
موضوع :عالج التغذية المرتدة العصبية بإستخدام التخطيط الكهربى الكمى.
Neuro
feedback
treatment
using
quantitative
electroencephalography (QEEG).

تحت إشراف :أ.د .أنسى أحمد عبد العليم  ،أ.د .محمد رزق محمد
رزق.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .أنسى أحمد عبد العليم
ورئيسا
 -2أ.د .نور الدين حسن إسماعيل أستاذ متفرغ بالكلية
عضوا
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .حسن محمود الرجال
عضوا

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
تشكيل
اسم الطالب :أحمد منصور أحمد إبراهيم منصور
موضوع :نموذج تفاعلى يدارة البيانات وت مينها للشبكات المعتمدة على
لجنة
24
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خريف
2016

ربيع
2018

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ايمتحان
الشامل

تعديل
لجنة
إشراف

إنترنت األشياء.

A dynamic, secure and resourceful data
management architecture for IoT-enabled networks.
تحت إشراف :أ.د .حسن ندير خير هللا  ،د .نيرة محمود صادق.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .حسن ندير خير هللا
ورئيسا
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .حسام حسان شلبى
عضوا
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .نهى عثمان قرنى
عضوا
اسم الطالب :على جابر محمد على
موضوع :نمذجة إنتاجية إتصاالت الراديو ايدراكى التعاونية.
تحت إشراف :أ.د .السيد أحمد يوسف  ،أ.د .محمد رزق محمد رزق.
وذلك بإضافة د .كريم جمعة صديق إبراهيم أستاذ مساعد بالجامعة
ايمريكية بالقاهرة إلى لجنة ايشراف لحاجة البحث لخبرة سيادته في
المشاركة وايشراف على عدد من الرسائل في نفس مجال التخصص.
اسم الطالب :شادى أحمد محمد أبو العال
موضوع :تحديد أداء نظم االتصاالت الحديثة بطريق الدخول والخروج
المتعدد في وجود معوقات مكونات االتصاالت.
تحت إشراف :أ.د .محمد رزق محمد رزق  ،د .شوقى السيد شعبان ،
د .وليد محمد سعد.
وذلك بإضافة د .كريم حسن محمد موسى المدرس بالمعهد العالى
للهندسة والتكنولوجيا إلى لجنة ايشراف بدال من د .وليد محمد سعد
يعتذاره.

دكتوراه

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2017

خريف
2017

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثالثا ً :قسم الهندسة المعمارية -:

منح
الدرجات

اسم الطالب :سمر حمدى حامد الطحان
موضوع :منهجية مختلطة متعددة الطبقات لتصميم نظم مواد متغيرة
الشكل :نهج نحو تقدير القدرات األدائية للمواد.
Multi-tiered hybrid methodology for designing shape
changing material systems: An approach towards
acknowledging the materials performative capacities.

دكتوراه

ربيع
2016

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى  ،أ.د .حسن كمال عبد
السالم.

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:

منح
الدرجات

اسم الطالب :هند حازم أحمد طه يس
موضوع :ايسكندرية كمدينة حية :نهج لتعزيز مسار المشاه عن
طريق تطبيق التكتيك الحضرى  ،حالة شارع فؤاد ،ايسكندرية،
ماجستير
مصر.
Alexandria:
An
approach
to
 Livableالعلوم
 pedestrianization through the application ofالهندسية
tactical urbanism, the case of Fouad street,
Alexandria, Egypt.
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد العال إبراهيم  ،أ.د .محمد أنور فكرى.
ماجستير
اسم الطالب :سارة مكرم شكر هللا توماس
موضوع :البيئة المادية لرياض األطفال (الواقع ايفتراضى ك داة العلوم
25
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خريف
2015

وافق
المجلس

ربيع
2014

وافق
المجلس

لمشاركة األطفال في عملية التصميم).
Physical environment of kindergartens (virtual
reality as a tool for children's participation in the
design process).
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،د .زياد محمد طارق الصياد.
اسم الطالب :محمد منير خليفة خليفة محمد
موضوع :ايستيطان البيئي في الصحراء(صحراء مصر الغربية).
Ecological desert settlement (Egypt western desert).
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد العال إبراهيم  ،أ.د .يسرى مصطفى
عنانى.
اسم الطالب :شيرويت حسن على على الشناوى
موضوع :إستراتيجيات ايرتقاء بالمناطق العشوائية  :منهجية إعادة
تسوية وتعديل األراضى "عزبة الزبالين" القاهرة ،مصر.
Slums upgrading strategies: Land readjustment
approach, "Ezbet El-Zabaleen" Cairo, Egypt.
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر.
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الهندسية

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2014

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :سارة سالمه سيد أحمد سليمان
موضوع :ت ثير دمج تطبيقات الحاسب اآللى في العملية التعليمية
المعمارية بين تعلم وممارسة العمارة دراسة لملئ الفجوات في تعليم
العمارة في مصر.
Computer applications integration in architectural
education between education and profession:
bridging the gaps in national architectural
education.
تحت إشراف :أ.د .دينا سامح طه  ،د .زياد طارق الصياد.
* المهندس المذكور له بحث منشور في  :مجلة هندسة ايسكندرية
بتاريخ .2018/12/4 :
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
 -1أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا
أستاذ باألكاديمية العربية للعوم
 -2أ.د .عالء الدين سرحان

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
ايقتباس
من
%23
إلى
%25

خريف
2012

وافق
المجلس

والتكنولوجيا

عضوا
تشكيل لجنة
مشرفا
أستاذ مساعد بالكلية
 -3أ.د .دينا سامح طه
الحكم
وعضوا
اسم الطالب :نوال أحمد محمد السيد حسين
موضوع :عملية تصميم طاقة فعالة للمبانى :مدخل محاكاة الطبيعة
لحل أمثل.
Energy efficient design process: Biomimicry
optimization approach.
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،د .أسماء السيد حسن.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
th
24 International Conference on Urban Planning
and Regional Development in the Information
Society, 2-4 April 2019.Karisruhe, Germany.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .محمد أنور فكرى
رئيسا
مشرفا
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .على فؤاد بكر
وعضوا
 -3أ.د .سحر زكى األرناؤطى أستاذ بكلية الفنون الجميلة
عضوا
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ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
ايقتباس
من
%24
إلى
%25

خريف
2016

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :هبة هللا عبد الفتاح هارون عبد الفتاح
موضوع :الحفاظ على المباني التراثية :إعادة ايستخدام التكيفى.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :إعادة ايستخدام التكيفى للمبانى
التراثية  :خطة عمل من أجل تحسين كفاءة القرارات في مرحلة
التصميم) علما ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Adaptive reuse of heritage buildings: An action
plan for improving the efficiency of decisions at
design stage.
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،د .أسماء السيد حسن.
* المهندس المذكور له بحث منشور في  :مجلة هندسة ايسكندرية
بتاريخ .2019/4/7
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
مشرفا
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .على فؤاد بكر
ورئيسا
 -2أ.د .منى حسن حسيب المصرى أستاذ بكلية الفنون الجميلة
تشكيل لجنة عضوا
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .إبراهيم السيد معروف
الحكم
عضوا
اسم الطالب :عال أحمد سعد عبد العاطى
موضوع :تطوير المناطق العشوائية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :تطوير المناطق الغير رسمية) علما
ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Upgrading for informal areas.
تحت إشراف :أ.د .محمد أنور فكرى  ،د .أسماء السيد حسن.
* المهندس المذكور له بحث منشور في  :مجلة هندسة ايسكندرية
بتاريخ .2019/3/28
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
 -1أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا
مشرفا
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .محمد أنور فكرى
أستاذ بكلية الفنون
وعضوا  -3أ.د .سحر زكى األرناؤطى
عضوا
الجميلة
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ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
ايقتباس
من
%23
إلى
%25

ربيع
2014

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
ايقتباس
من %6
إلى
%25

ربيع
2014

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :إسراء حسن السيد عبده المشاق
موضوع :النهج االجتماعى البيئي لتقييم الفراغات الحضرية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :تقييم األنشطة البدنية في الفراغات
المفتوحة  :المدخل ايجتماعى البيئى) علما ب ن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.
Assessing physical activities in public open spaces:
Socio-Ecological approach.
تحت إشراف :أ.د .هانى محمد عبد الجواد عياد  ،د .رانيا جبر
رسالن.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
23rd International Conference on Urban Planning
and Regional Development in the Information
Society, accepted in 4-6 April 2018, TU Wien,
Vienna, Austria.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .على فؤاد بكر
رئيسا
مشرفا
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .هانى عبد الجواد عياد
وعضوا
 -3أ.د .داليا عبد العزيز الصردى أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
ايقتباس
من
%24
إلى
%25

خريف
2014

وافق
المجلس

تشكيل لجنة فاروس

الحكم

عضوا
اسم الطالب :مروه على أحمد محمد
موضوع :إدارة البيئة الحضرية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ) :تفكيك المبنى :دليل تصميم يختيار مواد
غالف المبنى والنظام اينشائى) علما ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر
البحث.

 Building disassembly: Design guidelines forماجستير
 envelope material selection and structure systems.العلوم
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،د .أميرة عادل محمد فتحى.
الهندسية
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
نسبة
RETBE' 17, 18- 20 December 2017, Alexandria.
ايقتباس
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
من %8
 -1أ.د .رمضان عبد المقصود على أستاذ متفرغ بالكلية
إلى
رئيسا
%25
مشرفا
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .على فؤاد بكر

خريف
2015

وافق
المجلس

وعضوا
 -3أ.د .عالء الدين ناجى سرحان أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا

عضوا

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
ماجستير
تشكيل لجنة اسم الطالب :رباب إبراهيم كمال النوسانى
موضوع :العمارة المستدامة كمدخل لتصميم المباني التعليمية حالة العلوم
الحكم
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خريف
2013

وافق
المجلس

دراسية" مدارس التعليم الثانوى".
الهندسية
Sustainable
architecture
as
an
approach for the design
نسبة
 of education building case study – secondary schools.ايقتباس
تحت إشراف :أ.د .إبراهيم السيد معروف  ،د .وليد عبد العال.
من
* المهندس المذكور له بحث منشور في  :مجلة هندسة ايسكندرية بتاريخ
%24
.2018/12/15
إلى
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
%25
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .محمد أنور فكرى
رئيسا
 -2أ.د .إبراهيم السيد معروف
وعضوا
 -3أ.د .شريف أحمد على شتا

مشرفا

أستاذ بالكلية

أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة

المنصورة

عضوا
اسم الطالب :عال على محمود بيومى على
موضوع :السكن اييكولوجيكال بصحراء مصر الغربية والتطبيق :
بسيوه.
Ecological settlement in EWD, application: in Siwa.
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد العال إبراهيم  ،أ.د .محمد أنور فكرى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا
 -1أ.د .محمد عبد العال إبراهيم أستاذ متفرغ بالكلية
ورئيسا
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .على فؤاد بكر
عضوا
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .هانى عبد الجواد عياد
عضوا
تشكيل لجنة
ايمتحان اسم الطالب :محمد حسام السيد الشرقاوى
موضوع :تحسين أداء السواتر الشمسية للواجهات – منهج معيارى
الشامل
الضاءة طبيعية أفضل بالمبانى.

خريف
2016

وافق
المجلس

Optimizing performance of façade solar screens – A parametric
approach towards better daylighting in buildings.

تحت إشراف :أ.د .حسن كمال عبد السالم  ،أ.د .محمد أنور فكرى ،
د .بكر محمد جمعة.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا
 -2أ.د .حسن كمال عبد السالم أستاذ ورئيس القسم بالكلية مشرفا
وعضوا
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .على فؤاد بكر
عضوا

خريف
2017

وافق
المجلس

رابعا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
الموضوع
منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :أحمد مختار إبراهيم يوسف
موضوع :طريقة جديدة لتحليل تسييل الميثان الحيوى المجزأ.
Novel approach on the analysis of fractionated bio30
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دكتوراه

تاريخ القيد

القرار

خريف
2016

وافق
المجلس

methan liquefaction.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد  ،أ.د .وائل مصطفى
المغالنى  ،أ.د .يحيى عبد المنعم الدرينى.
اسم الطالب :نورهان مجدى أحمد عثمان أحمد
موضوع :دراسة لتلف المحامل.
A study of bearing failure.
تحت إشراف :أ.د .وائل أحمد كروسبى.
اسم الطالب :رحاب عبد الحميد أحمد النشرتى
موضوع :دراسة ألداء منظفات الهواء وغازات العادم.
Study of air and exhaust gases cleaners
performance.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد.
اسم الطالب :فاطمة الزهراء محمد محمود صالح
موضوع :دراسة أداء نظام التبريد التبخيرى ذو المرحلتين.
Performance of two stage evaporative cooling
system.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد.
اسم الطالب :صفاء حمدى مهدى أبو سيف المعداوى
موضوع :دراسة لمتطلبات التصميم لنظام تكييف الهواء للصيدليات
االكلينيكية.
Study of design requirements for clinical
pharmacies air conditioning system.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد.
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ماجستير
الهندسة

ربيع
2015

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف
2015

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

خريف
2015

وافق
المجلس

ماجستير
الهندسة

ربيع
2014

وافق
المجلس

خامسا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الدرجة

الموضوع
اسم الطالب :سارة عماد الدين محمد طافح
موضوع :دراسة معدل إزالة أيونات النحاس من المياه الملوثة على
مجموعة من أقراص الزنك الملساء والمموجه المهتزة.
Study the removal of copper ions from waste solution using
an array of smooth and corrugated vibrating zinc discs.

منح
الدرجات

تحت إشراف :أ.د .شعبان على عطية نصير  ،د .دينا عبد القادر
الجيار.
اسم الطالب :سمر نصر عبد الدايم عبد الودود

ماجستير
العلوم
الهندسية

تاريخ القيد
خريف
2013

القرار
وافق
المجلس

موضوع :دراسة حول إزالة نقع الزيت بإستخدام نفايات ورق الصحف

ماجستير
ومتراكبة نفايات ورق الصحف مع نفايات البولى ستيرين المسلفنة.
Study
& on oil spill removal using waste newspapers
العلوم
 composite with sulfonated waste polystyrene.الهندسية

خريف
2016

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .محمد حسين عبد المجيد  ،أ.د .جيهان فاروق مل
 ،د .راندا إصالح غنيم.
اسم الطالب :دعاء السيد عبد الحليم حسن يوسف
موضوع :خلية غشاء بوليمرى جديدة ينتاج الطاقة.

New polymer membrane cell for energy production.

تحت إشراف :أ.د .حسن عبد المنعم فرج.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا
 -1أ.د .حسن عبد المنعم فرج أستاذ متفرغ بالكلية
ورئيسا
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .أحمد أمين زعطوط
عضوا
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .تغريد أحمد زويل
عضوا
تشكيل لجنة
اسم الطالب :أمانى أحمد محمد بداى
ايمتحان
موضوع :إستخدام ديناميكا الموائع الحسابية لحساب ت ثير معززات
الشامل
ايضطراب على معدل إنتقال المادة.
The use of CFD to predict the effect of turbulence
promoters on the mass transfer rate.
تحت إشراف :أ.د .يحيى صبرى الشاذلى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .محمد حسين عبد المجيد
رئيسا
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .أحمد أمين زعطوط
عضوا
مشرفا
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .يحيى صبرى الشاذلى
وعضوا

خريف
2016

وافق
المجلس

ربيع
2017

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
اسم الطالب :دينا محمد صبحى أحمد عبد النبى
موضوع :تخليق مواد أسفلتية من مواد بترولية غنية بمواد
تشكيل لجنة
أروماتيكية متعددة.
ايمتحان
Synthesis & evaluation of asphaltic materials from
الشامل
oil aromatic extracts.
تحت إشراف :أ.د .يحيى عبد القادر الطويل.
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ربيع
2017

وافق
المجلس

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .حسن عبد المنعم فرج
رئيسا
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .أحمد أمين زعطوط
عضوا
 -3أ.د .يحيى عبد القادر الطويل أستاذ متفرغ بالكلية
وعضوا

مشرفا

سادسا ً  :قسم هندسة اإلنتاج -:
الموضوع

منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :أسماء محمد أحمد المغربى
موضوع :ت سيس مركز متميز للصيانة عن بعد لموقع إنتاج الطاقة
الكهربائية في مصر بإستخدام اينترنت (سحابة اينترنت).
)Establishment of an internet-based (I-Cloud
center of excellence for remote maintenance of
power production centers in Egypt.
تحت إشراف :أ.د .أحمد محمد الخطيب  ،أ.د .شريف صبرى عيسى
 ،د .محمد جالل على ناصف.

سابعا ً  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:
الموضوع
منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :محمد أحمد عبد الحكم عبد المتجلى
موضوع :العوامل المحددة ألداء مرشحات الهواء النسيجية.
Parameters determing the performance of textile
air filters.
تحت إشراف :أ.د .عادل صالح الدين الجهينى  ،أ.د .إبراهيم عبده
الهوارى  ،د .وائل أحمد السيد حميده.
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دكتوراه

دكتوراه

تاريخ القيد

خريف
2012

تاريخ القيد
خريف
2012

القرار

وافق
المجلس

القرار
وافق
المجلس

ثامنا ً  :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
الموضوع
منح
الدرجات

تشكيل لجنة
الحكم

الدرجة

اسم الطالب :جهاد جمال إبراهيم على
موضوع :تطبيق الطرق ايضطرابية لحل المسائل الحدية.
Applications of perturbation methods for solving
boundary value problems.
تحت إشراف :أ.د .مينا بديع عبد الملك  ،أ.د .عمرو محمد عبد
الرازق.
اسم الطالب :صفاء مجدى عبد الحميد صدقى
موضوع :البحث مع إبقاء السرية في قواعد بيانات الصور
المشفرة.
Privacy preserving search over encrypted image
databases.
تحت إشراف :أ.د .ياسمين أبو السعود صالح  ،د .ميرفت ميخائيل
راغب.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
ELSEVIER, Computer and Engineering, 411-424,
26 April 2019.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
 -1أ.د .محمد عبد الحميد إسماعيل أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا
أستاذ بكلية العلوم جامعة االسكندرية
 -2أ.د .ياسر فؤاد محمود
عضوا
مشرفا
 -3أ.د .ياسمين أبو السعود صالح أستاذ مساعد بالكلية
وعضوا
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تاريخ القيد

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2013

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
ايقتباس
من %6
إلى %25

خريف
2016

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 - 1النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد نتيجة
ايمتحان الشامل لكل من :
القسم
ايسم
هبة عبد الحميد حسن عبد الحميد الكيال
الهندسة الكهربية
سمية أحمد محمد عبد المطلب سيد أحمد
أميرة صالح الدين محمد عبد المنعم البطوطى
القرار :وافق مجلس الكلية على إعتماد نتيجة ايمتحان الشامل.
 - 2إحاطة مجلس الكلية علما بصدور قرار مجلس جامعة ايسكندرية رقم ( )31لسنة  2019بش ن تعديل قرار مجلس
الجامعة رقم ( )53لسنة  2018بش ن مكاف ة نشر البحوث العلمية.
القرار :أحيط المجلس علما.
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مرفق ()1
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