محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()8
للعام الجامعى 2018 / 2017
بتاريخ  13مارس 2018

اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  2018 /3/13برئاسة السيد األستاذ
الدكتور /عبد العزيز حسانين قنصوة – المكلف بتسيير أعمال عميد الكلية  ،وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور /مجدى
عبد العظيم أحمد سليمان – المكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وقد حضر الجلسة كل من:
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  ،والمكلف بتسيير
أ.د .سعيد محمد عبد القادر عالم
أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
رؤساء األقسام
أ.د .عبد الحميد عطية السيد
أ.د .على محمد على عكاز
أ.د .حسام الدين محمد مراد مغازى

أ.د .هشام على سعد زين الدين

أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى

أ.د .شعبان على عطيه نصير

أ.د .محمد السيد محمد النجار

أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى

أ.د .عمرو أحمد عبد المنعم المصرى

أ.د .محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى

أ.د .هناء حمدى أبو جبل
أساتذة من األقسام
أ.د .محمد السيد سليمان ناجى

أ.د .سعيد إسماعيل الخامى

أ.د .كمال عطا هللا عطية

أ.د .يسرى محمد أنور والية

أ.د .حسن أنور الجمل

أ.د .رشدى رجاء زهران

أ.د .حسين حسن على

أ.د .فيفى محمد عبد الرسول

أ.د .عبد الفتاح أنور رزق

أ.د .هانى محمد عبد الجواد عياد
أ.د .هاشم فهمى عبد الحليم اللبان

أ.د .شريف محمد حافظ أحمد
أساتذة مساعدين من األقسام
د .هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى
د .حسام محمد فريد الحبروك
أعضاء مجلس الكلية من الخارج
ب .أعضاء من خارج الكلية
أ .أعضاء من داخل الكلية
م .أسامة مهدى محمد إبراهيم
أ.د .إبراهيم فؤاد العرباوى
م .أسامة السيد الجناينى
أ.د .محمد نزيه الدرينى
أ.د .حسن على حسن وردة
أ.د .راوية محمد منير قنصوة
أ.د .هبة وائل صديق لهيطة
مدعـوون أ.د .عصام مصطفى محمد وهبة (المدير التنفيذى للمركز الهندسى لقطاع الكهروميكانيكا والتدريب)
وقد حضر  :أ.د .أنسى أحمد عبد العليم نيابة عن أ.د .تامر حلمى عبد الحميد حسن  ،د .سمر أحمد محسن نيابة عن أ.د .عفاف خميس
إبراهيم العوفى.
اعتذر عن عدم الحضور :أ.د .مجدى عبد المنعم المسيرى  ،أ.د .هيثم محمد ممدوح عوض.
تغيب عن الحضور :أ.د .أحمد حسنى الحيوى (مدير وحدة ضمان الجودة)  ،د .زكريا محيى الدين شلومة  ،لواء.د .عصام الدين أحمد ثابت
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استهل السيد األ ستاذ الدكتور عميد الكلية الجلسة "بسم هللا الرحمن الرحيم" ورحب بالسادة أعضاء المجلس  ،كما رحب باألستاذ
الدكتور  /جابر فهمى عمران – أستاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية  ،والذى تم دعوته بناء ًا على طلبه
لتوضيح الموقف بشأن ما عرض على مجلس الكلية بجلسته السابقة رقم ( )7بتاريخ  2018/2/13بشأن تطابق إمتحان مادة حقوق
اإلنسان للسنة اإلعدادية مع إمتحان نفس المادة بكلية الطب البيطرى  ،وقدم سيادته اإلعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود والذى تم
بحسن نية مع التزامه بمراعاة ذلك مستقبالً  ،وشرع المجلس بعد ذلك فى مناقشة الموضوعات التالية:
أوالً  :تم التصديق على محضر الجلسة السابعة للعام الجامعى  2018/2017بتاريخ  13فبراير .2018

ثانيا ً  :الموضوعات العامة -:
1
2

3
4

– أحيط مجلس الكلية علما ً بتعديل ميعاد إنعقاد المؤتمر العلمى السنوى للكلية ليكون يوم األثنين الموافقق  16أبريقل 2018
بدالً من يوم األربعاء الموافق  4أبريل  ، 2018وذلك حتى ال يتعارض مع ميعاد إمتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى.
– استعرض مجلس الكلية مقترح قسم الهندسة النووية واإلشعاعية بصرف حوافز إضقافية خاصقة للطقالب المتفقوقين الجقدد
الملتحقين بالقسم إعتباراً من العام الدراسى  2019/2018واألعوام التاليقة لق ، ،علمقا ً ب نق ،ققد سقبق موافققة مجلقس الكليقة
من حيث المبدأ بجلست ،رقم ( )11بتاريخ  2016/6/14مع تفويض األسقتاذ القدكتور  /عميقد الكليقة بالموافققة علقى مقتقرح
اللجنة المشقكلة مقن القسقم  ،وققرر المجلقس ارجقام المقتقرح للقسقم لمزيقد مقن الدراسقة وعمقل مقتقرح متكامقل يشقتمل علقى
حوافز أخرى للتشجيع باإلضافة إلى الحافز المادى  ،والعرض على مجلس الكلية فى جلست ،القادمة.
– وافققق مجلققس الكليققة علققى مققذكرة التفققايم بققين الشققركة الهندسققية للصققناعات البتروليققة (إنبققى) وكليققة الهندسققة – جامعققة
اإلسكندرية  ،للتعاون المشترك فى مجال التدريب.
– وافقققق مجلقققس الكليقققة علقققى توصقققية مجلقققس إدارة صقققندوق البقققرامم العلميقققة المتخصصقققة فقققى جلسقققن ،رققققم ( )1بتقققاريخ
 2018/2/27بتعيين األستاذ الدكتور  /مجدى عبقد العظقيم أحمقد سقليمان – األسقتاذ بقسقم يندسقة الحاسقب والقنظم  ،مقديراً
تنفيذيا ً لصندوق البرامم العلمية المتخصصة إعتباراً من  2مارس  2018ولمدة عامين.

ثالثا ً  :الهدايا والتبرعات -:

 - 1وافق مجلس الكلية على قبول التبرم المقدم من شركة اإلسكندرية لألسمدة بمبلغ  400000جني( ،أربعمائة ألف جني ،ال
غير) وذلك للمسايمة فى تطوير معمل العمليات الطبيعية بقسم الهندسة الكيميائية.
 - 2وافق مجلس الكلية على قبقول التبقرم المققدم مقن شقركة اإلسقكندرية لألسقمدة بمبلقغ  50000جنيق( ،خمسقون ألقف جنيق ،ال
غير) وذلك لدعم صندوق التكافل للطلبة غير القادرين.
 - 3وافق مجلس الكلية على قبول التبرم المقدم مقن أسقرة المرحقوم  /مصقطفى سقيف القدين عبقارة عقن مالبقس لصقالح السقوق
الخيرى لطالب الكلية تقدر قيمتها بمبلغ  3950جني( ،ثالثة آالف وتسعمائة وخمسون جنيها ً ال غير).
 - 4وافق مجلس الكليقة علقى قبقول التبقرم المققدم مقن طلبقة مشقروم تخقرج قسقم يندسقة الغقزل والنسقيم تحقت إشقراف األسقتاذ
القدكتور  /عققالء عبقد الفتققاح عرفقة  ،عبققارة عقن عققدد ( )34تقى شققيرت لصقالح السققوق الخيقرى لطققالب الكليقة تقققدر قيمتهققا
بمبلغ  2040جني( ،ألفان وأربعون جنيها ً ال غير).
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شئون ييئة التدريس

أو ً
ال :الترقيات والتعيينات
 -التعيين فى وظيفة مدرس مساعد

الوظيفة

القسم

م

االسم

1

م  .رنا ممتاز عبد السميع
زكى

معيدة

يندسة
الحاسب
والنظم

2

م .محمد مجايد مبروك
مجايد

معيد

الهندسة
الكهربية

ثانيا ً  :اإلعارات (نسبة اإلعارات على مستوى الكلية )%17
القسم
الوظيفة
االسم
م

1

ا.د .خالد حسن أحمد بغدادى

أستاذ
متفرغ

يندسة الرى
والهيدروليكا

2

ا.د .ابتهققققققققققققال يوسققققققققققققف
البسطويسى

أستاذ
متفرغ

الهندسة
المعمارية

الموضوم
النظققققققر فققققققى إقتققققققراح مجلققققققس القسققققققم
بشقققققققققق ن الموافقققققققققققة علققققققققققى تعيققققققققققين
سقققققققققيادتها فقققققققققى وظيفقققققققققة مقققققققققدرس
مسقققققققاعد بالقسقققققققم لحصقققققققولها علقققققققى
درجة الماجستير.
النظققققققر فققققققى إقتققققققراح مجلققققققس القسققققققم
بشقققققققققق ن الموافقققققققققققة علققققققققققى تعيققققققققققين
سققققققققققيادت ،فققققققققققى وظيفققققققققققة مققققققققققدرس
مسققققققققاعد بالقسققققققققم لحصققققققققول ،علققققققققى
درجة الماجستير.

الموضوم
النظققر فقققى إقتقققراح مجلققس القسقققم بشققق ن
الموافقة علقى تجديقد إعقارة سقيادت ،لمقدة
عقققام (فقققى إطقققار العقققام السقققادس عشقققر)
للعمل بجامعة بيروت العربيقة فقى منصقب
نائب رئيس جامعة بيقروت العربيقة (فقرم
طرابلس) اعتباراً من  2018/9/1وحتى
.2019/8/31
نسققققبة اإلعققققارة علققققى مسققققتوى القسققققم:
%27
النظققر فقققى إقتقققراح مجلققس القسقققم بشققق ن
الموافقة على تجديد إعقارة سقيادتها لمقدة
عام (فى اطار عقام خقامس) للعمقل عميقداً
لكليققققققة العمققققققارة – التصققققققميم والبيئققققققة
العمرانيققة بجامعققة بيققروت العربيققة بلبنققان
اعتبقققققققققاراً مقققققققققن  2018/9/1وحتقققققققققى
.2019/8/31
نسققققبة اإلعققققارة علققققى مسققققتوى القسققققم:
%19

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

3

ا.د .محمقققد عاصقققم محمقققود
حنفى

أستاذ

الهندسة
المعمارية

4

د .نهى عبد الرحمن يسرى

أستاذ
مساعد

يندسة
الحاسب
والنظم
4
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النظقققر فقققى إقتقققراح مجلقققس القسقققم بشققق ن
الموافقققة علققى تجديققد اعققارة سققيادت ،لمققدة
عققام (فققى اطققار عققام تاسققع) للعمققل بجامعققة
بيقققروت العربيقققة اعتبقققاراً مقققن 2018/9/1
وحتى .2019/8/31
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%19 :
النظققققر فققققى إقتققققراح مجلققققس القسققققم بشقققق ن
الموافقة علقى تجديقد اعقارة سقيادتها للعمـقـل
بجامعــة وايل كورنيل بقطقر لمقدة عقام سقابع
اعتبققققققققققققاراً مققققققققققققن  2018/3/1وحتققققققققققققى

وافق
المجلس

وافق
المجلس

5

د .محمققققد خمققققيس محمققققد
منصور

أستاذ
مساعد

الهندسة
الميكانيكية

6

د .عمققققققرو علققققققى حسققققققن
إبراييم

أستاذ
مساعد

الهندسة
الميكانيكية

7

د .محمقققققد صقققققبحى محمقققققد
ابراييم

مدرس

الهندسة
المعمارية

8

د .سققققققامر محمققققققد عققققققادل
السيارى

مدرس

الهندسة
المعمارية

.2019/2/28
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%24 :
النظقققر فقققى إقتقققراح مجلقققس القسقققم بشققق ن
الموافقققة علققى تجديققد اعققارة سققيادت ،للعمققل
بجامعققة بيققروت العربيققة بلبنققان لمققدة عققام
(فقققققى اطقققققار عقققققام تاسقققققع) اعتبقققققاراً مقققققن
 2018/9/1وحتى .2019/8/31
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%20 :
النظقققر فقققى إقتقققراح مجلقققس القسقققم بشققق ن
الموافقققة علققى تجديققد اعققارة سققيادت ،للعمققل
بجامعققة بيققروت العربيققة بلبنققان لمققدة عققام
(فقققققى اطقققققار عقققققام ثالقققققث) اعتبقققققاراً مقققققن
 2018/9/1وحتى .2019/8/31
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%20 :
النظقققر فقققى إقتقققراح مجلقققس القسقققم بشققق ن
الموافقققة علققى تجديققد اعققارة س قيادت ،لمققدة
عام (فى اطقار عقام خقامس) للعمقل بجامعقة
بيقققروت العربيقققة اعتبقققاراً مقققن 2018/9/1
وحتى .2019/8/31
نسبة اإلعارة على مستوى القسم%19 :

النظققر فقققى إقتقققراح مجلققس القسقققم بشققق ن
الموافقة علقى تجديقد اعقارة سقيادت ،لمقدة
عام (فى اطار عام خامس) للعمل بجامعقة
بيقروت العربيققة اعتبققاراً مققن 2018/9/1
وحتى .2019/8/31
نسققققبة اإلعققققارة علققققى مسققققتوى القسققققم:
%19

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

9

د .يشققققققام محمققققققود زكققققققى
االرناؤطى

مدرس

 10د .كريم سعد جالل

مدرس

د .محمقققد عبقققد الفتقققاح عبقققد
11
الفتاح الجويرى

مدرس

الهندسة
المعمارية

النظر فى إقتراح مجلس القسقم بشق ن
الموافقققة علققى تجديققد اعققارة سققيادت،
لمقققدة عقققام (فقققى اطقققار عقققام عاشقققر)
الهندسة للعمل بجامعة بيروت العربيقة اعتبقاراً
المعمارية مققققققققققققققققققن  2018/9/1وحتققققققققققققققققققى
.2019/8/31
نسققبة اإلعققارة علققى مسققتوى القسققم:
%19
الهندسة النظر فى إقتراح مجلس القسقم بشق ن
الميكانيكية الموافقققة علققى تجديققد اعققارة سققيادت،
5
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النظققر فققى إقتققراح مجلققس القسققم بش ق ن
الموافقة على تجديد اعارة سيادت ،للعمل
كعميققداً للجققودة بجامعققة بيققروت العربيققة
بلبنققان لمققدة عققام (فققى اطققار عققام ثققانى
عشققر) اعتبققاراً مققن  2018/9/1وحتققى
.2019/8/31
نسقققبة اإلعقققارة علقققى مسقققتوى القسققققم:
%19

رفض مجلس الكلية
الموافقة على إعارة
سيادت ، ،حيث لم يرد
للكلية ما يفيد وجود
وظيفة عميداً للجودة
فى الهيكل التنظيمى
لجامعة بيروت العربية
المعتمد من الجهات
المختصة بذلك

وافق المجلس

وافق المجلس

د .عمقققرو مصقققطفى جميقققل
12
برتو

مدرس

يندسة
الحاسب
والنظم

6
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لمدة عام (فى اطقار عقام ثقانى) للعمقل
بجامعققة بيققروت العربيققة اعتبققاراً مققن
 2018/9/1وحتى .2019/8/31
نسققبة اإلعققارة علققى مسققتوى القسققم:
%20
النظر فى إقتراح مجلس القسقم بشق ن
الموافققققة علقققى مقققنح اعقققارة لسقققيادت،
للعمقققققل كخبيقققققر استشقققققارى النظمقققققة
الققتحكم اىلققى بالمشققروعات الخاصققة
بشركة الشقرق االوسقط لحلقول الميقا
والطاقققققققة ) (MEDEGASلمققققققدة عققققققام
اعتبققققققاراً مققققققن  2018/5/1وحتققققققى
.2019/4/30
نسققبة اإلعققارة علققى مسققتوى القسققم:
%24

وافق المجلس

ثالثا ً  :اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة
م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوم

القرار

1

د .ياسققر محمققود رجققب أبققو
المجد

مدرس

الرياضيات
والفيزياء
الهندسية

النظقققر فقققى إقتقققراح مجلقققس القسقققم بشققق ن
الموافقققة علققى الطلققب المقققدم مققن سققيادت،
لتجديد األجـــــــــازة الخاصقة بقدون مرتقب
لمرافقققققة الزوجققققة التققققى تعمققققل بالمملكققققة
العربيققة السققعودية لمققدة عققام خققامس مققع
التصققققريح لسققققيادت ،بالعمققققل اعتبققققاراً مققققن
 2018/2/1حتى .2019/1/31
عدد سنوات اإلعارة  :اليوجد.

وافق
المجلس

رابعا ً  :اإلستقاالت وإنهاء الخدمة -:
م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوم

القرار

1

م .شريف حسن عبد القادر
أبو بكر

معيد

الهندسة
االنشائية

النظققققققر فققققققى اقتققققققراح مجلققققققس القسققققققم
بشققققق ن الموافققققققة علقققققى انهقققققاء خدمققققققة
سقققققققققيادت ،اعتبقققققققققاراً مقققققققققن 2018/1/1
(تاريخ انقطاع ،عن العمل).

وافق
المجلس

خامسا ً  :اإلنتدابات -:
الوظيفة

القسم

م

االسم

1

ا.د .مسعد مصلح عبد
المجيد

أستاذ
متفرغ

الهندسة
البحرية
وعمارة
السفن

2

ا.د .محمود على جبر زرام

أستاذ
متفرغ

الهندسة
الكيميائية

الموضوم
النظققققر فققققى اقتققققراح مجلققققس القسققققم بشقققق ن
الموافقققققققة علققققققى نققققققدب سققققققيادت ،للتققققققدريس
بكليقققققققققة الهندسقققققققققة – جامعقققققققققة فقققققققققاروس
خقققققققققالل الفصقققققققققل الدراسقققققققققى االول للعقققققققققام
االكققققققققققققققققاديمى  ، 2018/2017وذلققققققققققققققققك
يققققققققققققوم األثنققققققققققققين لمققققققققققققدة  3سققققققققققققاعات
أسبوعياً.
النظققققر فققققى اقتققققراح مجلققققس القسققققم بشقققق ن
الموافقققققققة علققققققى نققققققدب سققققققيادت ،للتققققققدريس
بمعهققققققققد اإلسققققققققكندرية العققققققققالى للهندسققققققققة
والتكنولوجيقققققققا خقققققققالل الفصقققققققل الدراسقققققققى
الثقققققققققانى للعقققققققققام اجقققققققققامعى 2018/2017
 ،وذلقققققققك يقققققققوم األحقققققققد لمقققققققدة  6سقققققققاعات
أسبوعياً.

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلنتدابات -:
3

د .محمد السيد أمين مشالى

أستاذ
مساعد

الهندسة
االنشائية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن الموافق،
على ندب سيادت ،للتدريس بمعهد االسكندرية
العالى للهندسة والتكنولوجيا خالل الفصل
الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018/2017
 ،وذلك يومى األحد واألربعاء لمدة  6ساعات
أسبوعياً.

وافق
المجلس

4

د .ماجد محمد عبد النبى

مدرس

الهندسة
البحرية
وعمارة
السفن

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
الموافق ،على ندب سيادت ،للتدريس بكلية
تكنولوجيا مصايد االسماك  -جامعة اسوان
خالل فصل الربيع للعام الجامعى
 , 2018/2017وذلك يوم الخميس لمدة
 3ساعات أسبوعيا ً ( 2محاضرة 2+
تطبيقى).

وافق
المجلس

7
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ثامنا ً  :ما يستجد من أعمال -:
 – 1وافق مجلس الكلية على اقتراح مجلس قسم يندسة الحاسب والنظم بش ن قبول اعتذار المهندس  /أحمد حماد
إبراييم يوسف الهوارى  -المرشح لوظيفة معيد بالقسم وبناءاً علي ،وافق مجلس القسم على قبول اعتذار وترشيح
المهندس  /محمد المنصور عبد الحميد إسماعيل بدالً من ،فى وظيفة معيد بالقسم.
 – 2وافق مجلس الكلية على اقتراح مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بش ن ترشيح المرشح االحتياطى
الثالث لشعبة الفيزياء ويو المهندس  /خالد جمال السيد سعيد  ،حيث تم تعيين المرشحين االحتياطين األول والثانى
أحديما بقسم الهندسة الكهربية واالخر بقسم الهندسة النووية واإلشعاعية  ( ،علما ً ب ن المهندس  /يادى عالء محمد
شحات ،المرشح لوظيفة معيد فى شعبة الفيزياء لم يقم بإحضار مسوغات التعيين حتى تاريخ ،وبالتالى فإن القسم
يرشح المرشح االحتياطى الثالث لشعبة الفيزياء).
 – 3وافق مجلس الكلية على تفويض السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية بالموافقة على اإلعارات لجامعة بيروت
العربية  ،والتى سبق موافقة مجالس األقسام العلمية عليها ولم يتم إدراجها بجدول أعمال مجلس الكلية.
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الشئون التعليمية
م
1

2
3
4

الموضوم

توصية لجنة شئون طالب

النظر فى رد األستاذ الدكتور  /جابر فهمى عمران – أستاذ
القانون الدولى العام بكلية الحقوق  ،والمنتدب لتدريس مادة
حقوق اإلنسان لطلبة السنة اإلعدادية بالكلية  ،فيما يتعلق
بقرار مجلس الكلية بجلست ،السابقة رقم ( )7بتاريخ
 2018/2/13بش ن إمتحان مادة حقوق اإلنسان للسنة
اإلعدادية والذى عقد يوم  ، 2018/1/13وأن اإلمتحان
مكرر تماما ً مع إمتحان المادة فى كلية الطب البيطرى

النظر فى مقترح جدول إمتحانات نهاية الفصل الدراسى أوصت اللجنة بالموافقة.
الثانى على أن تبدأ اإلمتحانات من يوم  2018/5/19حتى
( 2018/6/9مرفق رقم )1
النظر فى تحديد األعداد المقترح قبولها بالكلية من الطالب أوصت اللجنة بقبول أى عدد من
الطالب فى حدود قرار المجلس
الوافدين للعام الجامعى .2019/2018
األعلى للجامعات.
النظر فى حالة الطالب  /مصطفى أحمد محمد إسماعيل – أوصت اللجنة ب ن يتم تحميل
المقيد بالفرقة الرابعة بقسم الهندسة الميكانيكية للعام الطالب بمادة أسس يندسة
الجامعى  ، 2018/2017حيث أن ،بمراجعة نتائم السنوات اإلحتراق من الفرقة الثانية فصل
السابقة لطلبة الفرقة الرابعة  ،تبين أن الطالب علي ،ت دية دراسى ثان.
إمتحان مادة أسس يندسة اإلحتراق من الفرقة الثانية –
فصل دراسى ثان  ،بالرغم من عدم ورود ذلك فى نتيجة
السنة الثالثة  ،وبدراسة حالة الطالب خالل السنوات
الدراسية تبين أن الطالب كان قد تم فصل ،ومع ،يذ المادة
(أسس يندسة اإلحتراق) ثم أعيد قيد بدون يذ المادة ،
علما ً ب ن الطالب نجح فى السنة الثالثة بمادتى تخلف يما
ايتزازات  ،وديناميكا غازات  ،ويو اىن مسجل فى كشوف
السنة الرابعة وعلي ،ثالثة مواد.

القرار
استمع مجلس الكلية
لتوضيح ا.د .جابر
فهمى عمران فى
بداية الجلسة  ،وقد
تقبل المجلس العذر
مع تعديل قرار
المجلس الذى ينص
على عدم اإلستعانة
ب ،مرة أخرى ليكون
القرار أن ،ال مانع
من اإلستعانة ب،
وافق المجلس على
المقترح
وافق المجلس على
توصية اللجنة

وافق المجلس على
توصية اللجنة

تابع  :الشئون التعليمية
5

6

النظر فى خطاب قسم الهندسة النووية واإلشعاعية بش ن أوصت اللجنة بالموافقة على ما انتهى
الطلب المقدم من المهندس  /أحمد يوسف السيد سمك ، ،إلي ،قرار مجلس قسم الهندسة النووية
لمعادلة شهادت ،الحاصل عليها من جامعة مانشستر فى واإلشعاعية
الهندسة الميكانيكية مع بكالوريوس الهندسة النووية
واإلشعاعية  ،وموافقة القسم على قيام الطالب بدراسة مادة
مقرر اختيارى( 2-أمان المفاعالت النووية) من السنة
الثالثة.
النظر فى ت جيل إمتحانات نصف الفصل الدراسى الثانى إلى أوصت اللجنة ب ن تقوم أقسام الكلية
يوم  2018/3/31ولمدة أسبوم مع استثناء يومى  ، 4/1بتنسيق جدول اإلمتحان طبقا ً لكل قسم ،
 4/5من أعمال اإلمتحانات نظراً ألعياد األخوة المسيحيين بحيث يتم إعتبار يومى 4/5 ، 4/1
على أن يعوض يذا اليومين بيومى الثالثاء  2018/4/10أجازة من اإلمتحانات  ،وباقى
9

الجلسة الثامنة بتاريخ 2018 /3/13

وافق المجلس
على توصية
اللجنة

وافق المجلس
على توصية
اللجنة

واألربعاء .2018/4/11

7

إحاطة مجلس الكلية علما ً بت جيل حفل الوفاء والتفوق ليقام
يوم الخميس  19أبريل  2018بدالً من تاريخ  15مارس
2018
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اإلمتحانات فى أيام الثالثاء واألربعاء
والخميس الموافق ، 11 ، 10
.2018/4/12
وافق المجلس
على توصية
اللجنة

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

العالقات الثقافية

م

االسم

الوظيفة/القسم

1

د .دينا محمد على سعد هللا

مدرس بقسم
الهندسة
المعمارية

2

ا.د .مسعود بشير الغنيمى

األستاذ بقسم
الهندسة
الكهربية

البيان
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادتها عن
حضوريا المؤتمر الدولى الحادى عشر للتركيب الفراغى
الذى عقد خالل الفترة من  2017/7/3حتى
 2017/7/7فى مدينة ليشبونة بالبرتغال وقد تم القاء
محاضرة عن المؤتمر بالقسم.
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادت ،عن
المؤتمر الدولى السادس والثالثون
حضور
اللكترونيات المستهلك الذى عقد خالل الفترة من
 2018/1/12حتى  2018/1/14في مدين ،الس
فيجاس بالواليات المتحدة االمريكية وقد تم القاء
محاضرة عن المؤتمر بالقسم.

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثاني اً :اإلجازات الدراسية - :
أ – مد األجازة دراسية -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

م .دينا عز الدين الزنفلى

معيدة بقسم الهندسة
المعمارية وعضو
االجازة الدراسي،
بمعهد ماساشوتس
بالواليات المتحدة
االمريكية

النظققر فققي اقتققراح لجنققة الكليققة للعالقققات الثقافيققة بعققدم
الموافققة علققى اقتققراح مجلققس القسققم بالموافققة علققى مققد
االجازة الدراسقية لسقيادتها لمقدة عقام تاسقع اعتبقاراً مقن
 2017/8/24حتققى  2018/8/23مققع تطبيققق اللققوائح
المعمققول بهققا علققى سققيادتها وذلققك بمطالبتهققا وضققامنها
بالنفققققات حيقققث انتهقققت فتقققرة االنقققذار الموجققق ،لهقققا فقققى
 2018/2/23ولم تعد ولم تتسلم العمل حتى تاريخ.،
(سققققافرت سققققيادتها فققققى  2009/8/24للحصققققول علققققى
الماجسققتير مققن امريكققا – حصققلت علققى الماجسققتير فققى
 –2011/6/3اخققر مققد حصققلت عليققق ،عققام ثققامن حتقققى
-2017/8/23وافققققق ا.د.نائققققب رئققققيس الجامعققققة فققققى
 2017/12/23علققققى إنققققذار سققققيادتها بققققالعودة خققققالل
شهرين -انتهت فترة اإلنذار فى .)2018/2/23

لم يوافق
المجلس
على مد
األجازة
مع
تطبيق
اللوائح
المعمول
بها على
سيادتها

تابع  :مد األجازة دراسية -:

2

م .محمد ابراييم محمد
عبد اللطيف

معيد بقسم الهندسة
االنشائية وعضو
االجازة الدراسي،
بجامعة رنسلر
بالواليات المتحدة
االمريكية

النظققققر فققققي اقتققققراح مجلققققس القسققققم ولجنققققة الكليققققة
للعالقققات الثقافيققة بالموافق قة علققى تطبيققق لققوائح مققد
االجققازة الدراسققية لسققيادت ،لمققدة عققام ثققامن اعتبققاراً
مقققققن  2017/8/9حتقققققى  ، 2018 /8/8وفرصقققققة
أخيرة بدون مرتب الستكمال دراسة الدكتورا .
(سققققافر سققققيادت ،فققققى  2010/8/9للحصققققول علققققى
الماجستير من امريكقا – حصقل علقى الماجسقتير فقى
 –2011/12/17أخققر مققد حصققل عليقق ،عققام سققابع
حتى .)2017/8/23

وافق
المجلس

ب – منح عام للتدريب -:
م

االسم

البيان

الوظيفة/القسم
11
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القرار

1

م .أحمد على محمد
غازى

مدرس مساعد بقسم
الهندسة االنشائية
وعضو االجازة
الدراسية بجامعة
مانيتوبا بكندا

2

م .مايكل داوود سليمان

معيد بقسم يندسة
المواصالت وعضو
االجازة الدراسية
بجامعة نورث
كارولينا بالواليات
المتحدة االمريكية

3

م .وائل محمود فتحى
الشركس

مدرس مساعد بقسم
الهندسة الكهربية
وعضو االجازة
الدراسية بجامعة
كاليفورنيا ايرفين
بالواليات المتحدة
االمريكية

النظر في اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليقة للعالققات
الثقافيققة بالموافقققة علققى مققنح سققيادت ،عققام للتققدريب
اعتبقققاراً مقققن ( 2018/1/12اليقققوم التقققالى لمناقشقققة
القققدكتورا ) حتقققى  2019/1/11بقققدون مرتقققب حيقققث
ناقش الدرجة فى .2018/1/11
(سققافر سققيادت ،فققى  – 2014/1/23ا خققر مققد حصققل
عليقق ،خمسققة أشققهر فققى نطققاق العققام الخققامس حتققى
 2018/5/31بمرتب).
النظر في اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليقة للعالققات
الثقافيققة بالموافقققة علققى مققنح سققيادت ،عققام للتققدريب
العملققققى اعتبققققاراً مققققن ( 2017/11/4اليققققوم التققققالى
لمناقشة القدكتورا ) حتقى  2018/11/3بقدون مرتقب
حيث ناقش الدرجة فى .2017/11/3
(سققافر سققيادت ،فققى  – 2013/8/12أخققر مققد حصققل
علي ،فترة فى نطاق العام الخقامس حتقى 2018/1/1
بمرتب).
النظر في اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليقة للعالققات
الثقافيققة بالموافق قة علققى مققنح سققيادت ،فتققرة للتققدريب
العملققققققققققى اعتبققققققققققاراً مققققققققققن  2018/2/16حتققققققققققى
( 2018/9/19نهاية العام السادس) بدون مرتب.
( سافر سقيادت ،فقى  – 2012/9/20ا خقر مقد حصقل
علي ،عقام للتقدريب العملقى حتقى  2018/2/15بقدون
مرتب).

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :منح عام للتدريب -:

محمد

4

محمود
م.
مصطفى الزوكة

5

م .إبراييم أحمد سعيد
عبد هللا

مدرس مساعد بقسم
الهندسة الميكانيكية
وعضو االجازة
الدراسية بجامعة
نبرسكا بالواليات
المتحدة االمريكية

مدرس مساعد بقسم
الهندسة الكيميائية
وعضو االجازة
الدراسية بجامعة
ميسوراى بالواليات
المتحدة االمريكية

النظقققر فقققي اقتقققراح مجلقققس القسقققم ولجنقققة الكليقققة
للعالقققات الثقافيققة بالموافققة علققى مققنح سققيادت ،عققام
ثقققانى للتقققدريب العملقققى اعتبقققاراً مقققن 2018/4/18
حتى  2019/4/17بدون مرتب.
(سافر سيادت ،فى  - 2013/7/29أ خقر مقد حصقل
عليققق ،عقققام للتقققدريب العملقققى حتقققى 2018/4/17
بقققدون مرتقققب – نقققاقش الدرجقققة فقققى خقققالل العقققام
الرابع).
النظقققر فقققي اقتقققراح مجلقققس القسقققم ولجنقققة الكليقققة
للعالقات الثقافية بالموافقة على تغيير مققر التقدريب
لسققيادت ،مققن جامعققة ميسققورى إلققى جامعققة رايققس
بالواليققات المتحققدة االمريكيققة بققنفس الفتققرة السققابقة
والتقققى تقققم الموافققققة عليهقققا مقققن ا.د.نائقققب رئقققيس
الجامعققققققققة فقققققققققى  2018/1/18اعتبققققققققاراً مقققققققققن
( 2017/9/19اليقققققوم التقققققالى للمناقشقققققة) حتقققققى
 2018/9/18بدون مرتب.
(سافر سيادت ،فى  – 2014/1/19أ خر مقد حصقل
عليققق ،عقققام للتقققدريب العملقققى حتقققى 2018/9/18
بدون مرتب).

وافق
المجلس

وافق
المجلس

جـ – تطبيق اللوائح (الفصل والمطالبة بالنفقات) -:
م

االسم

البيان

الوظيفة/القسم
12
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القرار

1

م .عمرو محمد محمد
عياد

النظققققر فققققي اقتققققراح مجلققققس القسققققم ولجنققققة الكليققققة
مدرس مساعد بقسم للعالققققات الثقافيقققة بالموافققققة علقققى تطبيقققق اللقققوائح
المعمققول بهققا علققى سققيادت ،وذلققك بفصققل ،ومطالبتقق،
يندسة الرى
وضامن ،بالنفققات حيقث انتهقت فتقرة االنقذار الموجق،
والهيدروليكا وعضو
لسيادت ،فى  2018/1/25ولم يعد ولم يتسقلم العمقل
االجازة الدراسي،
حتى تاريخ.،
بجامعة بريتش
(سافر سيادت ،فى  2009/8/19للحصول على
كولومبيا بكندا
درجة الدكتورا من كندا – اخر مد حصل علي ،العام
الثامن حتى .)2017/8/18

13
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وافق
المجلس

الدراسات العليا

أوالً :قسم الهندسة اإلنشائية -:
الموضوم

منح
الدرجات

تشكيل
لجنة
الحكم

الدرجة

اسم الطالب :عمرو أحمد فتحى جاد هللا
موضوم :ت ثير مقاس الحبيبات على تفاعلية المواد المعاد تدويريا في
المواد ذات األساس األسمنتى.
Effect of particle size on the reactivity of recycled
waste materials in cement based materials.
تحت إشراف :أ.د .أشرف رجب على  ،د .منى عبد العزيز السلماوى.
اسم الطالب :أحمد محمد أحمد محمد إسماعيل
موضوم :توزيع األحمال الحية في الكبارى الخرسانية المسلحة
المشطولة المكونة من بالطات وكمرات طبقا للكود المصرى.
Live load distribution for RC skew slab girder
bridges according to the Egyptian code.
تحت إشراف :أ.د .طارق إبراييم عبيدو  ،د .جهاد عز الدين أحمد.
اسم الطالب :نور الدين جمال فهيم محمد يوسف
موضوم :إصالح األعمدة الخرسانية المسلحة المعيبة والمعرضة
ألحمال ضغط محورية.
Repair of reinforced concrete columns with defects
subjected to axial compression loads.
تحت إشراف :أ.د .سعيد محمد عبد القادر عالم  ،أ.د .أحمد مختار
طرابية.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ بكلية الهندسة جامعة القايرة
 -1أ.د .مجدى السيد قاسم
رئيسا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .طارق إبراييم عبيدو
عضواً
 -3أ.د .سعيد محمد عبد القادرعالم أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

وعضواً
 -4أ.د .أحمد مختار طرابية
مشرفا ً وعضواً

مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية

14
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ماجستير
الهندسة

تاريخ القيد
خريف
2012

القرار
وافق
المجلس

ماجستير
العلوم ربيع 2013
الهندسية

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية
ربيع 2012
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%8

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة اإلنشائية -:
اسم الطالب :مؤمن محرم الحسانين على
موضوم :سلوك أعضاء الضغط من الخرسانة المسلحة المحاطة جانبيا
بطرق مختلفة.

تشكيل
لجنة
اإلمتحان
الشامل

Behavior of reinforced concrete compression
members with different confinement techniques.
تحت إشراف :أ.د .طارق إبراييم عبيدو.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .حسام فهمى غانم
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .طارق إبراييم عبيدو
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .محمد محمود الحويطى
عضوا ً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .على عبد الحكم على
عضواً
 -5أ.د .سعيد محمد عبد القادر عالم أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم

ربيع
2017

وافق
المجلس

والطالب

عضواً

إلغاء
التسجيل
بناء على
طلبه

اسم الطالب :بيجاد فؤاد حسن حجازى

ماجستير
العلوم
الهندسية

اسم الطالب :أحمد رأفت ينداوى غازى

دبلوم

اسم الطالب :أحمد محمد على عبد هللا

دبلوم

خريف
2013

وافق
المجلس

خريف
2016
خريف
2014

وافق
المجلس
وافق
المجلس

ثانيا ً :قسم الهندسة الكهربية :
الموضوم

منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :عبد الرحمن صالح الدين الوكيل
موضوم :موازنة المتسعات وإمكانية عبور األعطال للمقوم النموذجى ماجستير
متعدد المستويات.
العلوم
Capacitor balancing and fault ride through
 capability for modular multilevel converters.الهندسية
تحت إشراف :أ.د .إبراييم فؤاد العرباوى  ،د .محمد توفيق مصطفى.
اسم الطالب :آية إبراييم أمين أحمد
ماجستير
موضوم :تحسين أداء الحوسبة السحابية.
 Improving the performance of cloud computing.العلوم
تحت إشراف :أ.د .محمد عمرو مختار  ،أ.د .والء محمد شتا  ،د .نيرة الهندسية
محمود صادق.

تاريخ القيد
خريف
2014

خريف
2013

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
تشكيل
لجنة
الحكم

ماجستير
اسم الطالب :أحمد صالح أحمد محمد سالم
العلوم
موضوم :يندسة القوى الكهربية.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :أداء المحرك الحثى سداسى األطوار غير الهندسية
المتماثل المغذى من العاكس المعدل ذي المفاتيح التسعة أثناء العطل) علما ً
نسبة
15

الجلسة الثامنة بتاريخ 2018 /3/13

خريف
2014

وافق
المجلس

ب ن يذا التحديد ال يمس جوير البحث.
اإلقتباس
Performance
of
modified
nine-switch inverter- fed
ال تتعدى
%20 asymmetrical six-phase induction machine under fault.

تحت إشراف :أ.د .إبراييم فؤاد العرباوى  ،أ.د .راجى على رفعت ،
أ.د .مصطفى سعد عبد هللا حمد.
* المهندس المذكور ل ،بحث منشور في :
18th International Middle East Power Systems Conference
(MEPCON), December 27-29 2016. Helwan University, Cairo, Egypt.

تشكيل
لجنة
اإلمتحان
الشامل

تعديل
لجنة
إشراف

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
 -1أ.د .إبراييم فؤاد العرباوى أستاذ متفرغ بالكلية
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .محمد مجدى أحمد
عضواً
 -3أ.د .عصام الدين محمد رشاد أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا
عضواً
مشرفا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -4أ.د .راجى على رفعت
وعضواً
اسم الطالب :محمد أحمد عبد الرازق محمود أبو شال
موضوم :دمم شبكات التوليد الموزم.
Integration of distributed generation.
تحت إشراف :أ.د .إبراييم فؤاد العرباوى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .إبراييم فؤاد العرباوى
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .نبيل حسن عباسى
عضواً
 -3أ.د .محمود أحمد توفيق الجمال عالم ممتاز متعاقد بالكلية
عضوا ً
اسم الطالب :يبة محمود أحمد شحات،
موضوم :طرق معالجة اإلشارات الرقمية في أنظمة االتصاالت البصرية
المتوافقة.
تحت إشراف :أ.د .عصام عبد الفتاح سرور ،أ.د .مسعود بشير الغنيمى  ،د.
زياد أحمد الصحن.
وذلك بإضافة أ.د .حسام محمد حسان شلبى األستاذ بالكلية إلى لجنة اإلشراف
بدالً من أ.د .عصام عبد الفتاح سرور لحاجة البحث إلى تخصص سيادت،
وإعتذار أ.د .عصام عبد الفتاح سرور.

خريف
2016

دكتورا

ربيع
2013

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
تعديل
لجنة
إشراف
إلغاء
التسجيل
بناء على
طلبه

اسم الطالب :مصطفى محمد لطفى
موضوم :تطبيقات الكترونيات القوى.
ماجستير
تحت إشراف :أ.د .عمرو محمد الزواوى  ،أ.د .راجى على رفعت.
العلوم
وذلك بإضافة أ.د .مصطفى سعد عبد هللا حمد األستاذ باألكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا إلى لجنة اإلشراف  ،وذلك لتقديم ،المساعدة الفنية الهندسية
والعملية واإلستعانة ب جهزة القياس والمعامل الموجود باألكاديمية.

ماجستير
العلوم ربيع 2014
الهندسية

اسم الطالب :محمد حسين إسماعيل بدوى طايل
16
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خريف
2013

وافق
المجلس

وافق
المجلس

إلغاء
التسجيل
إلستنفاذ
الفرص
المتاحة
لدخول
اإلمتحان
التأهيلى

اسم الطالب :منى إبراييم إبراييم محمد أبو زيرة
* ت كيد القسم على الشطب

دكتورا

خريف
2014

وافق
المجلس

ثالثا ً :قسم الهندسة المعمارية -:

منح
الدرجات

اسم الطالب :سارة عبد العزيز عبد المنعم محمد الجزيرى
موضوم :المحاكاة في التخطيط الحضرى :تقييم اإلنبعاثات المرورية
لتحقيق إستدامة البيئة المبنية  ،اإلسكندرية ،مصر.
Simulation in urban planning: Estimation of
transport emissions to achieve sustainable built
environment, Alexandria, Egypt.
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،د .محمد أحمد نصر.
اسم الطالب :علياء مجايد مبروك مجايد
موضوم :المجتمعات الحضارية المستدامة – مدخل الترابط
اإلجتماعى.
Sustainability of urban community: A social
cohesion approach.
تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،أ.د .دينا ممدوح نصار  ،د.
سامر السيارى.

دكتورا

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2013

ربيع
2012

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:

منح
الدرجات

اسم الطالب :يزيد أحمد محمد الدرويش
موضوم :التنبؤ بالنمو الحضرى في المستقبل وت ثيرات ،على البيئة
المحيطة بإستخدام نماذج المحاكاة الحضرية وبالتكامل مع نظم
المعلومات الجغرافية ) (GISدراسة حالة مدينة آب  -اليمن.
Predicting the future urban growth and it's
impacts on the surrounding environment using
urban simulation models and integration with GIS,
case study of Ibb city – Yemen.
تحت إشراف :أ.د .يانى محمد عبد الجواد عياد.
اسم الطالب :رانا كامل محمد حسن النزيى
موضوم :تقنيات البناء بصدم األرض.
Rammed earth techniques.
تحت إشراف :أ.د .محمد أنور فكرى  ،د .وليد عبد العال.
اسم الطالب :ياسمين نش ت سعيد عبد العزيز
موضوم :المساحات الزرقاء و عالقتها و ت ثيريا على النفسية
اإلنسانية وتطور جودة المعيشة في األسكندرية ،مصر (دراسة
تحليلية مقارنة).
Blue spaces' influences on the enhancement of the
human - psychology and the quality of life in
Alexandria, Egypt. (Analytical comparison study).
تحت إشراف :أ.د .محمد أنور فكرى  ،أ.د .يسرى عبد القادر عزام.
اسم الطالب :نسمة محمد صالح سيف البرعى
17
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ماجستير
الهندسة

ربيع
2014

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2014

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2012

وافق
المجلس

ماجستير

خريف

وافق

موضوم :المجتمعات العمرانية المسورة  :منظور إجتماعى – مكانى
– دراسة حالة مدينة اإلسكندرية.
Gated communities: A socio – spatial perspective,
The case study of Alexandria city.
تحت إشراف :أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى  ،أ.د .يانى محمد عبد
الجواد عياد.
اسم الطالب :نوريان يسرى أحمد عدس
موضوم :الت ثير المتبادل بين التخطيط العمرانى والسلوك اإلنسانى
في المجتمعات الحضرية.
Mutual influence between urban planning and
human behavior in urban communities.
تحت إشراف :أ.د .يسرى عبد القادر عزام  ،أ.د .إبراييم السيد
معروف.

18
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العلوم
الهندسية

ماجستير
العلوم
الهندسية

2013

المجلس

ربيع
2014

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :سندس على محمد راغب
موضوم :إستخدام النمذجة في تخطيط مدن أكثر قدرة على مجابهة
الكوارث.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :إستخدام النمذجة في تخطيط مدن
أكثر قدرة على مجابهة أزمة الطاقة) علما ً ب ن يذا التحديد ال يمس
جوير البحث.
Planning the resilient city: An energy modeling
approach.
تحت إشراف :أ.د .يانى محمد عبد الجواد عياد ،أ.د .رانيا السيد
عبد الجليل.
* المهندس المذكور ل ،بحث منشور في :
th
9
International Conference on Sustainable
Development and Planning, 27-29 June 2017,
Bristol, UK.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .محمد أنور فكرى
رئيسا ً
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم
تشكيل لجنة  -2أ.د .عادل سامى المنشاوى
والتكنولوجيا

دكتورا
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%15

خريف
2012

وافق
المجلس

الحكم

عضو ًا
 -3أ.د .يانى محمد عبد الجواد عياد أستاذ بالكلية
وعضواً
اسم الطالب :معتز محمد حامد أحمد يوسف
موضوم :تصميم المباني الخضراء :نمذجة معلومات المباني ك داة.
Green building design: BIM as a tool.
تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،د .زياد محمد طارق الصياد
 ،د .سامر محمد عادل السيارى.
* المهندس المذكور ل ،بحث منشور في :
RETBE' 17, 18- 20 December, Alexandria 2017.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .محمد أنور فكرى
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .خالد السيد الحجلة
وعضواً
أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة
 -3أ.د .إبتسام محمد فريد
عضواً
مشرفا ً
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ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%18

ربيع
2013

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :أمنية مصطفى إسماعيل إبراييم كساب
موضوم :إعادة ت ييل المباني القائمة.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :إعادة الت ييل العميق للطاقة في
البيئة التعليمية القائمة لتحسين الراحة الحرارية في األماكن الداخلية
 ،اإلسكندرية  ،مصر) علما ً ب ن يذا التحديد ال يمس جوير البحث.
Deep energy retrofit of existing educational
environment to improve indoor thermal comfort,
Alexandria, Egypt.
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،د .زياد محمد طارق الصياد.
* المهندس المذكور ل ،بحث منشور في :
RETBE' 17, 18- 20 December, Alexandria 2017.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .حسن كمال عبد السالم
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .على فؤاد بكر
وعضواً
 -3أ.د .منى حسن حسيب المصرى أستاذ بكلية الفنون الجميلة
عضواً
تشكيل لجنة
اسم الطالب :رانيا بدر رمضان عبد هللا
الحكم
موضوم :إستعماالت الحاسب اىلى في التصميم المعمارى.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :العمارة المولدة  :التصميم
الباراميترى  ،التصوير المتتابع  ،حركة جسم اإلنسان) علما ً ب ن يذا
التحديد ال يمس جوير البحث.
Generative architecture: parametric design,
chronophotography, human body in motion.
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر  ،د .زياد محمد طارق الصياد.
* المهندس المذكور ل ،بحث منشور في :
RETBE' 17, 18- 20 December, Alexandria 2017.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .على فؤاد بكر
ورئيسا ً
 -2أ.د .عالء الدين ناجى سرحان أستاذ مساعد باالكاديمية العربية
للتكنولوجيا

 -3أ.د .دينا ممدوح نصار

عضواً
أستاذ مساعد بالكلية
عضواً
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ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%29

ربيع
2014

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
ال تتعدى
%20

ربيع
2013

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :ياجر محمد شلبى محمد
موضوم :منهم إجتماعى إقتصادى لصمود المدينة  :العشوائيات ضد
التراث والتراث في مواجهة العشوائيات ( .حالة دراسية مدينة
اإلسكندرية).
A Socio-economic approach to city resilience: Urban
heritage verses informal areas or informal areas
versus heritage. Case study of Alexandria city.
تحت إشراف :أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى أستاذ ورئيس القسم بالكلية مشرفا ً
ورئيسا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .محمد أنور فكرى
عضواً
 -3أ.د .إبراييم السيد معروف أستاذ مساعد بالكلية
عضوا ً
اسم الطالب :سارة حسن عبد القادر أبو بكر
موضوم :المستوطنات الصحراوية في البلدان النامية  :العودة إلى
مدخل بيئى  -حيوى.
Desert settlements in developing countries: BioEco- resilient approach.
تشكيل لجنة
تحت إشراف :أ.د .على فؤاد بكر.
اإلمتحان على أن تكون اللجنة مكونة من - :
الشامل
أستاذ بالكلية
 -1أ.د .حسن كمال عبد السالم
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .على فؤاد بكر
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .يانى عبد الجواد عياد
عضوا ً
اسم الطالب :دياال إبراييم على عطيات
موضوم :المدينة التراثية الذكية  :منهم نحو التراث الثقافي الذكى
في سياق المدينة الذكية – حالة دراسية وسط مدينة عمان  -األردن.
Smart heritage city: an approach towards smart
cultural heritage in the smart city context, case
study of Amman downtown – Jordan.
تحت إشراف :أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى أستاذ ورئيس القسم بالكلية مشرفا ً
ورئيسا ً
 -2أ.د .حسن كمال عبد السالم أستاذ بالكلية
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .خالد السيد الحجلة
عضوا ًًً

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
تشكيل لجنة اسم الطالب :نوريان محمد على حسن الهريدى
اإلمتحان موضوم :العمارة الخضراء – الصحراء الغربية.
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خريف
2014

وافق
المجلس

خريف
2016

وافق
المجلس

ربيع
2015

وافق
المجلس

خريف
2016

وافق
المجلس

الشامل

Western desert – green architecture.
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد العال إبراييم  ،أ.د .يانى محمد عبد
الجواد عياد  ،د .زياد طارق الصياد.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
 -1أ.د .محمد عبد العال إبراييم أستاذ متفرغ بالكلية
ورئيسا ً
 -2أ.د .طارق عبد الحميد فرغلى أستاذ ورئيس القسم بالكلية
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .محمد أنور فكرى
عضواً
اسم الطالب :نادية سمير أنور
موضوم :العالقة بين قوانين البناء والنسيم العمرانى للمدينة.
Relation between building regulation and urban
pattern of city.
تحت إشراف :أ.د .رمضان عبد المقصود على.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .رمضان عبد المقصود على أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .أحمد منير سليمان
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .على فؤاد بكر
عضوا ً

خريف
2016

وافق
المجلس

رابعا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
الموضوم

منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :محمد على السيد النقيب
موضوم :دراسة عملية وعددية إلنتقال الحرارة بالحمل المختلط من
إسطوانات أفقية بيضوية المقطع بنسب أقطار مختلفة.
Experimental and numerical study of mixed
convection from horizontal isothermal elliptic
cylinders at different aspect ratios.
تحت إشراف :أ.د .مدحت محمود سرور  ،أ.د .محمد عبد الفتاح
طعيمة  ،أ.د .وائل محمد مصطفى المغالنى.
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دكتورا

تاريخ القيد

ربيع
2013

القرار

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:

منح
الدرجات

تشكيل لجنة
الحكم

اسم الطالب :أحمد السيد محمد السيد مصطفى
موضوم :التشغيل على الحمل الجزئى وت ثير على مضخات الطرد
المركزى.
ماجستير
 Partload operation and its influence on theالهندسة
centrifugal impellers.
تحت إشراف :أ.د .كامل عبد العظيم الشوربجى.
اسم الطالب :أحمد إسماعيل إبراييم السيد
موضوم :دراسة نظام التخزين الحرارى بالثلم المطبق على أنظمة تكييف
ماجستير
الهواء المركزية.
Ice
thermal
storage
applied
on
central
air
conditioning
الهندسة
system.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد.
اسم الطالب :عبد الحميد محمد عبد الحميد يحيى
موضوم :إستخدام المضخة ذات الفجوة المتحركة في حقول ماجستير
البترول.
 Application of progressive cavity pump at oil field.الهندسة
تحت إشراف :أ.د .محمد فريد خليل.
اسم الطالب :محمد محمود إسماعيل محمد
موضوم :إستراتيجية التحكم في نظام التناضح العكسى عند التحميل
الجزئى لمحطات تحلية الميا .
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :المحاكاة النظرية والبحث
التجريبى لتقييم أداء محطة تحلية ذات سعة صغيرة تعمل بنظرية
التناضح العكسى) علما ً ب ن يذا التحديد ال يمس جوير البحث.
Theoretical modeling and experimental investigation
to evaluate the performance of small scale RO unit.
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد  ،أ.د.سامى مرسى
الشربينى.
دكتورا
* المهندس المذكور ل ،بحث منشور في :
نسبة
st
41 Research World International Conference
 held in Cairo, Egypt on 11th – 12th February 2018اإلقتباس ال
تتعدى
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
%28
مشرفا ً
 -1أ.د .عبد الحميد عطية السيد أستاذ متفرغ بالكلية
ورئيسا ً
مشرفا ً
 -2أ.د .سامى مرسى الشربينى أستاذ متفرغ بالكلية
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .أسامة أحمد السمنى
عضواً
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم
 -4أ.د .أحمد أحمد حنفى
والتكنولوجيا

خريف
2013

وافق
المجلس

خريف
2014

وافق
المجلس

ربيع
2013

وافق
المجلس

خريف
2013

وافق
المجلس

عضواً

تابع  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
تشكيل لجنة
الحكم

اسم الطالب :أندرو نبيل عزيز مقار
موضوم :دراسة عملية وعددية ونمذجة وتحليل كفاءة خاليا وقود
الميثانول.
Experimental, numerical study, modeling and
23
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2014

وافق
المجلس

performance analysis of direct methanol fuel cells
نسبة
 (DMFCs).اإلقتباس ال
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد الحليم حسب ،أ.د .وائل محمد
تتعدى
المغالنى  ،د .محمد السيد على محمد.
%21

المهندس المذكور ل ،بحث منشور في :
International Conference on Science, Technology,
Engineering and Management (ICSTEM) Cairo,
Egypt on 11th-12th Feb 2018.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
 -1أ.د .محمد عبد الحليم حسب أستاذ متفرغ بالكلية
ورئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -2أ.د .أحمد صبرى حجازى
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .أسامة أحمد السمنى
عضواً
 -4أ.د .محمد السيد على يوسف أستاذ ووكيل معهد بحوث المعلوماتية
بمدينة
األبحاث العلمية ببرج العرب مشرفا ً

وعضواً

إلغاء
التسجيل
اسم الطالب :محمد محمود عبد الفتاح محمود
بناء على
طلبه
خامسا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الموضوم
اسم الطالب :رباب أسامة عاشور أبورزة
موضوم :بحث ت ثير قشر البن كمثبط لتآكل الصلب في المحاليل
المائية.
Investigating the inhibiting effect of coffee husk
منح
towards the corrosion of carbon steel in aqueous
الدرجات
solutions.
تحت إشراف :أ.د .أحمد أمين زعطوط  ،أ.د .شعبان على عطية
نصير  ،د .يند السيد محمد.
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ماجستير
الهندسة

خريف
2011

وافق
المجلس

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2012

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
اسم الطالب :سمر محمود فؤاد عبد اللطيف
موضوم :إزالة صبغة أزرق الميثيلين بواسطة التحفيز الضوئى
بإستخدام معلق من ثانى أكسيد التيتانيوم في مفاعل ذو الطبقة
الرقيقة المتساقطة.
Photocatalytic degradation of methylene blue dye
using a slurry of TiO2 in a falling film reactor.

منح
الدرجات

تحت إشراف :أ.د .يحيى محمد صبرى الشاذلى  ،أ.د .محمد شوقى
حسن.
اسم الطالب :منى عادل صابر أحمد محمد زيدان
موضوم :دراسة في إنتقال المادة في األوعية المقلبة بقالب مزدوج.
Effect of the configuration of the dual impeller agitated
vessel on the flow pattern and rate of mass transfer at
the wall.

تحت إشراف :أ.د .أحمد أمين زعطوط  ،أ.د .يحيى محمد صبرى
الشاذلى.
اسم الطالب :مؤمن حسن على عبد الوياب
موضوم :محاكاة وحدة إمتصاص في مصنع الغاز الطبيعى المسال.
Simulation of an absorption unit in LNG plant.
تحت إشراف :أ.د .حسن عبد المنعم فرج
اسم الطالب :أحمد بدر الدين مختار حسين الديب
موضوم :تطبيق دراسة  ATEXطبقا للمواصفات األوروبية على
مصنع بتروكيماويات محلى
Applying ATEX study according to European
standard on local petrochemical factory.
تشكيل لجنة تحت إشراف :أ.د .مصطفى إبراييم سالم.
اإلمتحان على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .حسن عبد المنعم فرج
الشامل
رئيسا ً
أستاذ بمدينة األبحاث العلمية
 -2أ.د .منى السيد عثمان
عضواً
أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
 -3أ.د .مصطفى إبراييم سالم
وعضوا ً

إلغاء
التسجيل
بناء على
تقارير
المشرفين

ماجستير
العلوم
الهندسية

ماجستير
الهندسة

ماجستير
العلوم
الهندسية
ماجستير
العلوم
الهندسية

اسم الطالب :أحمد محمد عبد المنعم عباس

اسم الطالب :محمد بكر بكر محمد قميحة

تابع  :قسم الهندسة الكيميائية -:
إلغاء
التسجيل
بناء على اسم الطالب :أحمد كمال الدين على
تقارير
المشرفين

ماجستير
العلوم
الهندسية
25
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2014

ربيع 2015

وافق
المجلس

وافق
المجلس

خريف
2012

وافق
المجلس

خريف
2012

وافق
المجلس

خريف
2015

وافق
المجلس

ربيع
2012

وافق
المجلس

ربيع
2012

وافق
المجلس

سادسا ً  :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
الموضوم
إلغاء
التسجيل
اسم الطالب :نهى حسام محمد مغازى
بناء على
طلبه
سابعا ً  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
الموضوم

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

دكتورا

ربيع
2014

وافق
المجلس

الدرجة

تاريخ القيد

القرار

اسم الطالب :عبد هللا عبد إبراييم
موضوم :القياس الكمى للرطوبة في المواد المسامية عن طريق
التصوير النيترونى الديناميكى.

منح
الدرجات

تحت إشراف :أ.د .محسن عبد أبو مندور  ،أ.د .يناء حسن أبو
جبل  ،د .محمود السيد أحمد درة
* رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح  :التحليل الكمى لألوساط
النووية عن طريق اإلنتقال النيترونى الديناميكى.
Quantitative analysis of nuclear media using
dynamic neutron transport technique.
اسم الطالب :دانيال سلومون أرايا
موضوم :قياس النشاط اإلشعاعى الطبيعى بإستخدام تقنيات مطياف
جاما والتنشيط النيوترونى.
Measurement of natural radioactivity using Gammaray spectrometry and neutron activation techniques.

تحت إشراف :أ.د .محسن عبد أبو مندور  ،أ.د .أحمد عماد الدين
فتح هللا  ،د .محمد على معوض

ماجستير
العلوم
الهندسية

ماجستير
العلوم
والتكنولوجيا
النووية

خريف
2012

ربيع
2016

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :مهدى بن يوسف الطرابلسى
موضوم :الحماية المادية لوحدات الوقود المستنفذ وتحليل التداعيات
لمفاعل أبحاث.
Physical protection for spent fuel and consequences
analysis at research reactors.

ماجستير
منح
العلوم
والتكنولوجيا
الدرجات
النووية
تحت إشراف :أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى  ،أ.د .يناء حسن أبو
جبل  ،د .أمير عبد الودود عبد الرسول
اسم الطالب :ميرال محمود السيد شركس
موضوم :تطبيقات الهندسة النووية.
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .محمد حسن محمد حسن  ،د .أحمد عماد الدين
فتح هللا.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
ماجستير
إعادة تشكيل  -1أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى أستاذ متفرغ بالكلية
العلوم
لجنة الحكم رئيسا ً
الهندسية
 -2أ.د .محمد حسن محمد حسن أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
وعضواً
 -3أ.د .محمد مصطفى فضل هللا أستاذ مساعد بجامعة بنها
عضواً
* إلنتهاء المقدة القانونيقة للتشقكيل وإلتمقام اإلضقافات التقي طلبتهقا لجنقة
الممتحنين في الرسالة قبل عقد المناقشة.
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ربيع
2016

وافق
المجلس

خريف
2012

وافق
المجلس

اسم الطالب :عرفات حسن عرفات حماد
موضوم :تطبيقات الهندسة النووية
Applications of nuclear engineering.
تحت إشراف :أ.د .يناء حسن أبو جبل.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .محمد السيد ناجى
تشكيل لجنة رئيسا ً
اإلمتحان  -2أ.د .محسن عبد أبو مندور أستاذ متفرغ بالكلية
عضواً
الشامل
 -3أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى أستاذ متفرغ بالكلية
عضوا ً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .علياء عادل بدوى
عضواً
 -5أ.د .يناء حسن أبو جبل أستاذ ورئيس القسم بالكليةمشرفا ً
وعضواً

تعديل لجنة
إشراف

اسم الطالب :بوسى على إبراييم عبد العال
موضوم :تطبيقات الهندسة النووية.
تحت إشراف :أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى  ،أ.د .يناء حسن أبو جبل
وذلك بإضافة أ.د .أمانى عبد الحليم الخشن األستاذ بالمركز القومى للبحوث
بالقايرة إلى لجنة اإلشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادتها وإستخدام
األجهزة والمعامل الموجودة بالمركز التي تخدم نقطة البحث.

خريف
2013

دكتورا

ربيع
2014

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثامنا ً  :قسم هندسة اإلنتاج -:

الدرجة

الموضوم
اسم الطالب :أحمد محمد سليمان المليجى
موضوم :نظام قياس مترولوجى "نانو مترى كبير المدى".
A large – Range Nano – Metrology system.

دكتورا

تحت إشراف :أ.د .محمد عبد الواحد يونس  ،أ.د .محمد أحمد عامر  ،أ.د .تينو
ياوسوت،

منح
الدرجات

اسم الطالب :إسالم عاطف على نوار
موضوم :دمم تقنية دالة نشر الجودة مع تقنية التحليل الهرمى
بإستخدام المنطق الضبابى في عملية تطوير المنتم.
تحت إشراف :أ.د.محمد أنور الدرديرى  ،د .سهير حسن بكار
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح  :تطبيق نشر دالة الجودة الخاطفة
وعملية التحليل الهرمى الضبابية في عملية تطوير المنتم
Application of Blitz quality function deployment and fuzzy
analytical hierarchy process in product development
process.

ماجستير
العلوم
الهندسية

تاريخ القيد
خريف
2011

خريف
2014

القرار
وافق
المجلس

وافق
المجلس

اسم الطالب :أحمد على عبد الغفور العدولى
موضوم :جدولة ييئة التمريض بإستخدام البرمجة الخطية وخوارزم سرب
الجسيمات.

Solving the nurse scheduling problem using linear
programming and particle swarm algorithm.

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2014

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .محمد نش ت عباس فرس  ،د .محمد سمير غيث

ماجستير
اسم الطالب :محمد أحمد عرفة محمد عرفة
العلوم
تشكيل لجنة موضوم :أنظمة التصنيع القابلة للتعديل.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :تصميم نظم التصنيع القابلة للتعديل الهندسية
الحكم
بإستخدام ديناميكية النظم) علما ً ب ن يذا التحديد ال يمس جوير البحث.
نسبة
 Reconfigurable manufacturing work system designاإلقتباس ال
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ربيع
2011

وافق
المجلس

using system dynamics.

تحت إشراف :أ.د .نش ت عباس فرس  ،أ.د .ريم عبد المغيث
القديم.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .محمد نش ت فرس
ورئيسا ً
أستاذ ورئيس قسم الهندسة
 -2أ.د .خالد سعيد الكيالنى
الصناعية
باالكاديمية العربية
عضواً
مشرفا ً
 -3أ.د .ريم عبد المغيث القديم أستاذ بالكلية
وعضواً
 -4أ.د .نيرمين عبد العزيز حراز أستاذ بالكلية
عضواً
* تم إعادة المقررات التي مر عليها أكثر من خمس سنوات.

تتعدى
%12

تابع  :قسم هندسة اإلنتاج -:
اسم الطالب :محمد سالم العبد
موضوم :جودة رقائق الصلب المترنسيتى الذى ال يصدأ بعد
المعالجة الحرارية
Quality of thin martensitic stainless steel sheets
after heat treatment.
تشكيل لجنة تحت إشراف :أ.د .محمد عبد الواحد يونس.
اإلمتحان على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .على السيد األشرم
الشامل
رئيسا ً
 -2أ.د .محمد عبد الواحد يونس أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
وعضواً
أستاذ مساعد متفرغ بالكلية
 -3أ.د .محمود حامد محمد أحمد
عضوا ً
اسم الطالب :سماء على عبد العاطى سلطان

اسم الطالب :ضياء الدين صالح سيد أحمد قاسم

إلغاء
التسجيل
بناء على
تقارير
المشرفين

اسم الطالب :عبد الرحمن خالد أحمد

اسم الطالب :أحمد حافظ أحمد حافظ

اسم الطالب :صفا فالح خضير
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ماجستير
العلوم
الهندسية
ماجستير
العلوم
الهندسية
ماجستير
العلوم
الهندسية
ماجستير
العلوم
الهندسية
ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2014

وافق
المجلس

خريف
2010

وافق
المجلس

خريف
2010

وافق
المجلس

خريف
2012

وافق
المجلس

خريف
2012

وافق
المجلس

خريف
2013

وافق
المجلس

تاسعا ً  :قسم هندسة المواصالت -:
الدرجة

الموضوم
اسم الطالب :عمرو أحمد محمد عبد عيسى
موضوم :تطبيقات اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
Remote sensing and GIS applications.
تحت إشراف :أ.د .محمد نبيل على شكرى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
 -1أ.د .محمد نبيل على شكرى أستاذ متفرغ بالكلية
تشكيل لجنة ورئيسا ً
أستاذ بكلية الهندسة جامعة القايرة
اإلمتحان  -2أ.د .مصطفى محمد بركة
عضواً
الشامل
أستاذ متفرغ بالكلية
 -3أ.د .كمال عطا هللا
عضوا ً
 -4أ.د .سيد عبد المنعم الناغى أستاذ متفرغ بالكلية
عضواً
أستاذ بالكلية
 -5أ.د .ييثم محمد عوض
عضواً

عاشراً  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
الموضوم
منح
الدرجات

حادى عشر  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:
الموضوم
منح
الدرجات

ماجستير
العلوم
الهندسية

الدرجة

اسم الطالب :نسرين حلمى إبراييم صالح
موضوم :تحقيق نظام تقليل الفاقد في صناعة المالبس الجايزة.
Achievement of lean manufacturing system in
garment industry.
تحت إشراف :أ.د .عادل صالح الدين الجهينى  ،أ.د .شيرويت
حسين الغلمى ،أ.د .شيرين نبيل زكريا الكاتب.
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ربيع
2016

الدرجة

اسم الطالب :ريهام محمد سمير بسيم محمد
موضوم :إستخراج اإلجابات على األسئلة من البيانات المنظمة
بإستخدام نظام يجين إلستخراج العالقات.
Structured question answering using hybrid deep
relation extraction.
تحت إشراف :أ.د.نجوى مصطفى المكى  ،أ.د .خالد مجدى ناجى.

تاريخ القيد

ماجستير
العلوم
الهندسية

تاريخ القيد
ربيع
2014

تاريخ القيد
خريف
2012

القرار

وافق
المجلس

القرار
وافق
المجلس

القرار
وافق
المجلس

تابع  :قسم هندسة الغزل والنسيج -:

تشكيل لجنة
الحكم

اسم الطالب :أمنية محمد عبد الحميد السيد حرب
موضوم :إرتباط خواص أقمشة التريكو على خاصية إنتقال
الرطوبة.
مع تحديد عنوان البحث ليصبح ( :دراسة العالقة بين خصائص
أقمشة التريكو وعوامل الراحة الفسيولوجية) علما ً ب ن يذا التحديد
ال يمس جوير البحث.
Relation between knitted fabrics characteristics
 and physiological comfort parameters.ماجستير
العلوم
تحت إشراف :أ.د .محمد أحمد سلطان  ،أ.د .أبو بكر عبد القادر
الهندسية
ميتو  ،أ.د .شيرين نبيل زكريا الكاتب.
* المهندس المذكور ل ،بحث منشور في :
نسبة
 RETBE' 17, 18- 20 December, Alexandria 2017.اإلقتباس ال
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
تتعدى
ً
ا
مشرف
بالكلية
متفرغ
أستاذ
 -1أ.د .محمد أحمد سلطان
%16.4
ورئيسا ً
 -2أ.د .شيرويت حسين الغلمى أستاذ مساعد بالكلية
عضواً
أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
 -3أ.د .شيرين نبيل الكاتب
وعضواً
مدير عام شركة فستيا للمالبس الجايزة
 -4د .خالد قنديل حسين
عضواً

ثانى عشر  :قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن -:
الموضوم

منح
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :مصطفى طارق عبد الباسط
موضوم :التحقق من إمكانية إستخدام مزيم من الوقود الحيوى في
محرك الديزل أحادى أو ثنائى الوقود.
Investigation of the capability of using biofuel
blends in mono and dual fuel modes of diesel
engine.
تحت إشراف :أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد  ،د .نادر رجب عمار ،
د .محمود عباس محمد.
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2015

تاريخ القيد

ربيع
2012

وافق
المجلس

القرار

وافق
المجلس

ثالث عشر  :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
الموضوم

الدرجة

اسم الطالب :أحمد السيد محمود جودة رمضان
موضوم :التحليل الرياضى لإلنتقال التفاعلى بين قنوات االتصال في
شبكات الراديو االدراكية ذات المستخدمين الثانويين متعددى
ماجستير
االولوية.
منح
 Mathematical analysis of reactive spectrumالعلوم
الدرجات
 handoff in cognitive radio networks withالهندسية
prioritized secondary users.
تحت إشراف :أ.د .ياسمين أبو السعود صالح ،د .حسين عبد اللطيف
طبلية  ،د .محمد عبد الحميد عمر.
اسم الطالب :أحمد فتحى توفيق رمضان طايل
موضوم :النمذجة العشوائية واألداء األمثل لشبكات الراديو اإلدراكية
مع حصاد الطاقة.
Stochasting
modeling
and
performance
optimization of cognitive radio networks with
energy harvesting.
تحت إشراف :أ.د .عمرو محمد عبد الرازق.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .فاطمة السيد مصطفى
رئيسا ً
أستاذ مساعد بالكلية
 -2أ.د .ياسمين أبو السعود صالح
عضواً
أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
تشكيل لجنة  -3أ.د .عمرو محمد عبد الرازق
وعضوا ً
اإلمتحان
اسم الطالب :حسام محمد عبد الفتاح محمد عزت
الشامل
موضوم :نماذج رياضية إلنتشار وعالج فيروس إلتهاب الكبد
الوبائى.
Mathematical models for the spread for the
therapy of the hepatitis viruses.
تحت إشراف :أ.د .يشام عبد الفتاح القرنشاوى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .فاطمة السيد مصطفى
رئيسا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .عاطف عبد المنعم عطا
عضواً
 -3أ.د .يشام عبد الفتاح القرنشاوى أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
وعضوا ً

31
الجلسة الثامنة بتاريخ 2018 /3/13

تاريخ القيد

القرار

خريف
2013

وافق
المجلس

خريف
2016

وافق
المجلس

خريف
2015

وافق
المجلس

تابع  :قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -:
اسم الطالب :أحمد محمد أحمد مخلوف
موضوم :تطوير وتحليل نماذج رياضية مالئمة لعالج السرطان
بإستخدام العالج المناعى والكيميائى.
Developing and analyzing appropriate mathematical
models of cancer treatment using immunotherapy and
chemotherapy.

تحت إشراف :أ.د .يشام عبد الفتاح القرنشاوى.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرغ بالكلية
 -1أ.د .فاطمة السيد مصطفى
رئيسا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .عاطف عبد المنعم عطا
عضواً
تشكيل لجنة  -3أ.د .يشام عبد الفتاح القرنشاوى أستاذ مساعد بالكلية مشرفا ً
وعضوا ً
اإلمتحان
اسم الطالب :سارة حسن كامل يوسف كامل
الشامل
موضوم :مدخل رياضى لتصميم مصفوفات اإلستشعار المضغوط
لشبكات الراديو اإلدراكية واسعة النطاق.

خريف
2015

وافق
المجلس

A mathematical approach to the design of compressive
sensing matrices for wideband cognitive radio networks.

تحت إشراف :أ.د .مينا بديع عبد الملك.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .سعيد السيد إسماعيل الخامى أستاذ متفرغ بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرغ بالكلية مشرفا ً
 -2أ.د .مينا بديع عبد الملك
وعضواً
أستاذ متفرغ بالكلية
 -3أ.د .ثروت نجيب حنا
عضوا ً

تعديل لجنة
إشراف

تعديل لجنة
إشراف

اسم الطالب :محمد سويلم على محمد سويلم
موضوم :حساب إحتمال وقوم حادثة من مصنع بتروكيماويات واحتمال
منع يذا الحادث.
تحت إشراف :أ.د .جالل أحمد القبرصى  ،د .حسين عبد اللطيف طبيلية ،د.
محمد أحمد إبراييم غازى
وذلك برفع إسم د .محمد أحمد إبراييم غازى من لجنة اإلشراف إلعارت.،
اسم الطالب :جهاد جمال إبراييم محمد على
موضوم :تطبيق الطرق اإلضطرابية لحل المسائل الحدية.
تحت إشراف :أ.د .مينا بديع عبد الملك ،د .عمرو محمد عبد الرازق ،د.
محمد أحمد إبراييم غازى
وذلك برفع إسم د .محمد أحمد إبراييم غازى من لجنة اإلشراف إلعارت.،

ربيع
2015

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2016

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2014

وافق
المجلس

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 – 1بش ن المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد نتيجة
دبلوم الدراسات العليا خريف  2017في :الهندسة اإلنشائية  ،والهندسة الميكانيكية ، .والهندسة الصحية.
القرار :وافق المجلس على إعتماد النتيجة.
 – 2النظر فى اقتراح السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن رسوم النشر فى مجلة الكلية
لتكون كالتالى :
آخرين
عضو ييئة تدريس بالكلية مؤلف مصرى يعمل داخل مصر
32
الجلسة الثامنة بتاريخ 2018 /3/13

التقدم للمجلة (ال يرد)
عند قبول البحث للنشر بحد
أقصى ( )4صفحات
كل صفحة زائدة

-------------

 500جني ،مصرى
 1500جني ،مصرى

 50دوالر أمريكى
 300دوالر أمريكى

 25جني ،مصرى

 50جني ،مصرى

 25دوالر أمريكى

القرار :وافق المجلس على اإلقتراح.
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مرفق رقم ()1

34
الجلسة الثامنة بتاريخ 2018 /3/13

