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  2020 /10/3بتاريخ  الثامنةالجلسة 

برئاسة السيد   2020 / 3/ 10اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
مجدى   / انة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأمعميد الكلية  –سعيد محمد عبد القادر عالم  /  ورــــاذ الدكتــاألست

 وقد حضر الجلسة كل من:  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،  -عبد العظيم أحمد سليمان  
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون  عصام مصطفى محمد وهبة أ.د.   
 والطالب وكيل الكلية لشئون التعليم  أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسن  

   رؤساء األقسام  

 أ.د. حسام الدين محمد مراد مغازى  أ.د. على محمد على عكاز  

 عصام محمد عادل عبد الحميد سليمان أ.د.   أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم  

 أ.د. جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش   أ.د. طارق إبراهيم على عبيدو 

 عمرو أحمد عبد المنعم المصرىأ.د.   اعى هشام بهاء الدين محمد الرفأ.د.  

 عفاف خميس إبراهيم العوفى أ.د.   محمد مرسى عبد المجيد الجوهرىأ.د.  

 وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى أ.د.   وائل محمد مصطفى قطب المغالنى أ.د.  

   د. يسرى إبراهيم طه عثمان  

   أساتذة من األقسام 

 نزيه أسعد يونان  أ.د.  أ.د. محسن محرم زهران  

 أ.د. رأفت إبراهيم مشالى   أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين 

 أ.د. محمد نبيل على سالم شكرى   أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى  

 أ.د. هبة وائل صديق لهيطة   أ.د. عبد الحميد إبراهيم جمعة  

 أ.د. أشرف رجب على محمد   أ.د. نهى عدلى محمد عبد الرحمن عطية 

   أ.د. تغريد محمد أحمد زويل  

 مدرسين من األقسام  أساتذة مساعدين من األقسام 
 د. عبد الحميد محمد عبد الرؤوف اللقانى   د. دينا محمد سامح طه  
 د. طارق محمد إبراهيم محمود   د. على محمد على جاد النجار  
 أعضاء مجلس الكلية من الخارج 

 ضاء من خارج الكلية ب. أع  أ. أعضاء من داخل الكلية  
 لواء.د. عصام الدين أحمد ثابت   أ.د. عصام أحمد سالم  
   أ.د. محمد عبد الفتاح شامة 
   محمد نصر الدين حسن دميرأ.د.  
   حسام محمد فهمى غانمأ.د.  
   رشدى رجاء زهرانأ.د.  

 مدعـوون : 
( ، د. مصطفى شوقى محمد رمضان )المدير التنفيذى للمركز د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى )مدير وحدة ضمان الجودةأ. 

 الهندسى(
أ.د. محمد السيد نيابة عن أ.د. حسام محمد فريد الحبروك  أ.د. علياء عادل محمد بدوى ،نيابة عن أ.د. محسن عبده أبو مندور :  توقد حضر

   محمد النجار
 م. أسامة السيد الجناينى أ.د. عاطف عبد المنعم عطا محمد  ،  اعتذر عن عدم الحضور: 

 .أ.د. على السيد عبد الجليل األشرم ،  ك. محمد على حسنينتغيب عن الحضور: 
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، ورحب بالسادة أعضاء المجلس ،  "بسم هللا الرحمن الرحيمذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة "استهل السيد األستا
 وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

 .2020 فبراير 11بتاريخ   2019/2020للعام الجامعى  ةبعساالصديق على محضر الجلسة التتم  أوالً : 
 

 -اً : الموضوعات العامة :ثاني
ً  أحيط – 1 ( مكرر )أ( لسنة 7( من قرار مجلس الجامعة رقم )44( ، )41( ، )27بتعديل المواد أرقام )مجلس الكلية علما

مة للبرامج الجديدة والمتخصصة بجامعة اإلسكندرية ، وذلك وفقاً لقرار مجلس بشأن القواعد اإلدارية والمالية المنظ 2019
 بشأن القواعد اإلدارية والمالية المنظمة للبرامج الجديدة والمتخصصة بجامعة اإلسكندرية. 2019( لسنة 62الجامعة رقم )

ً  أحيط – 2 م أعمال إختبارات القبول )القدرات( بشأن تنظي 2019( لسنة 77بقرار مجلس الجامعة رقم ) مجلس الكلية علما
 واإلمتحانات الشفهية والتطبيقية والعملية والتربية العملية والتدريس الصيفى وصرف مكافأتها.

ً  أحيط – 3 خانة المالحظـات فـى تصويب على  23/1/2020بموافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس الكلية علما
لتكـون علـى النحـو بقسـم الهندسـة المعماريـة بشأن تعيين المعيدين  2023 – 2019سة ألعوام الخمسية لكلية الهندالخطة 
( معيدين سنوياً من أوائل خريجى فسم الهندسة المعمارية بالترتيب المطلق بغض النظـر عـن الشـعب ، 4"تعيين عدد )التالى 

 .( معيد سنوياً من خريجى برنامج العمارة والتشييد"1وتعيين عدد )
ً  أحيط – 4 أمين المجلس األعلـى للجامعـات بشـأن صـدور قـرار رئـيس مجلـس بما ورد من األستاذ الدكتور /  مجلس الكلية علما

بتعـديل بعـض أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم الجامعـات المتضـمن إضـافة تحديـد  2020( لسنة 342الوزراء رقم )
لسـنة  49وتنمية البيئة لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقـم  إختصاصات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

1972. 
ً  أحيط – 5 األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة علـى تنفيـذ التعليمـات الخاصـة بزيـادة المكافـات الـواردة بموافقة  مجلس الكلية علما

( ، 294الفقـرة األولـى( ، ) 293بنـد أ( ، ) 290( ، )289( ، )288البنـدان أوًً وثانيـاً( ، ) 287بنصوص المـواد أرقـام )
( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وعلى أن تمول التكاليف المالية المترتبة على ذلك من المـوارد الذاتيـة ، 295)

بالسـادة رؤسـاء ، وذلك بناءاً على إجتمـا  السـيد األسـتاذ الـدكتور / وزيـر التعلـيم العـالى  12/10/2019وذلك إعتباراً من 
بمقـر المجلـس األعلـى للجامعــات بالقـاهرة بشـأن الموافقـة رسـمياً علـى زيــادة  18/11/2019الجامعـات والمعاهـد بتـاريخ 

 المكافات.
علـى زيـادة مكافـأة إمتحانـات  19/2/2020بموافقـة األسـتاذ الـدكتور / رئـيس الجامعـة بتـاريخ مجلس الكليـة علمـاً  أحيط – 6

إعتبـاراً مـن الفصـل الدراسـى األول ماعى المخـتلط جلى فصلين للسادة الغير مشتركين بوثيقة التأمين ال( يوماً ع90وقدرها )
خصماً من الموارد الذاتية للكليات والمعاهد والجهـاز الطبـى والمـدن الجامعيـة وذلـك وفقـاً لمـا  2019/2020للعام الجامعى 

 يلى :
اء من سداد وثيقة التـأمين الجمـاعى المخـتلط بجامعـة اإلسـكندرية وذلـك السادة األساتذة المتفرغين الذين بلغوا سن اإلعف .1

 .26/6/2018طبقاً لقرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 .السادة العاملين المنتدبين من خارج الجامعة .2

مخـتلط بجامعـة السادة العـاملين الـذين سـبق تعييـنهم بالجامعـة فـو  السـن وغيـر مشـتركين بوثيقـة التـأمين الجمـاعى ال .3
 اإلسكندرية.
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 -: الموضوعات العامة : تابع
علـى مـا انتهـى إليـه رأى اإلدارة  10/12/2019مجلس الكلية علماً بموافقة األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بتاريخ  أحيط – 7

ة التـدريس للخـارج بضرورة إرسال طلبات الموافقة على سفر أعضـاء هيئـ  9/12/2019المركزية للشئون القانونية بتاريخ 
قبل الموافقة بمدة ً تقل عن شهرين حتى يتسنى مخاطبة الجهات المعنية بإصدار الموافقات األمنية الالزمة علـى السـفر مـع 
التنبيه مستقبالً بعدم جواز سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج تحت أى مسمى قبل الحصول علـى موافقـة السـلطة المختصـة 

 ب إتمام كافة اإلجراءات.بالجامعة على السفر عق
"أنـه فـى حالـة تـأخر والمتضمن ما يلـى  25/2/2020بقرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى مجلس الكلية علماً  أحيط – 8

سـيتم تحصــيل  29/2/2020الطـالب المقيـدين بالمرحلـة الجامعيــة األولـى عـن ســداد المصـروفات الدراسـية المقــررة حتـى 
جنيه )فقط مائـة جنيـه ًغيـر( ، علـى أً يـتم تطبيـق تلـك المصـروفات اإلداريـة علـى  100قدرها مصروفات إدارية إضافية 

الطالب المسددين للمصروفات الدراسية بالتقسيط بشرط اإلنتهاء مـن تسـديد تلـك األقسـاط قبـل بـدء إمتحانـات نهايـة الفصـل 
 .الدراسى الثانى"

علـى تحمـل الجامعـة عـبء تـوفير  25/2/2020بجلسـته المنعقـدة فـى  بموافقـة مجلـس الجامعـةمجلس الكلية علماً  أحيط – 9
اإللتزامات الشهرية الالزمة لكل كليات الجامعة ومعاهـدها إلنتظـام العمليـة التعليميـة بتلـك الكليـات والمعاهـد ولضـمان حسـن 

وتعليـة تلـك المصـروفات  العمل بها وذلك من خالل المصروفات الدراسية المقررة بالقرارات المعتمدة مـن مجلـس الجامعـة ،
بحسابات اإلدارة العامة للجامعة مع التزام الجامعة بسداد حصـة وزارة الماليـة مـن المبـالم المحصـلة شـهرياً قبـل التوزيـع ، 

، علـى أن تلتـزم  طبقاً لمعدًت الصرف الفعليـة للسـنوات السـابقة لكـل كليـة علـى حـدةويتم ضخ احتياجات الكليات الشهرية 
ة ومعاهدها فى نهاية كل شهر بموافاة الجامعة بالمحصـل الفعلـى بأعـداد الطـالب لكـل فرقـة دراسـية علـى حـدة كليات الجامع

والمبالم المسددة من كل طالب ، وذلك خالل األيام العشرة األولى مـن الشـهر التـالى إلمكـان إجـراء التسـويات الالزمـة وذلـك 
معـة وتلبيـة إحتياجـات الكليـة استرشـاداً بالمصـروفات الخاصـة لكـل إلمكان سداد مستحقات الجهات طبقـاً لقـرار مجلـس الجا

 الكليات عن السنوات السابقة.
 والذى ينص على ما يلى : 28/10/2019بقرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى مجلس الكلية علماً  أحيط –10

 –الحقــو   –الســياحة والفنــاد   –ربيــة الت –التجــارة  –تحصــيل مبلــم عشــرون جنيهــاً مــن طــالب كليــات )الهندســة  أوًً :
السـياحة  –التربيـة  –التجـارة  –اآلداب( على أن تخصص هذه المبالم لصالح مراكز التطوير المهنى لطالب كليات )الهندسة 

 اآلداب(. –الحقو   –والفناد  
مركز التطـوير الـوظيفى وريـادة  كلية( لصالح 15تحصيل مبلم عشرون جنيهاً من طالب باقى الكليات بالجامعة وهى ) ثانياً :

 األعمال.
 .2020/1202ن العام الجامعى القادم أن يكون التحصيل م ثالثاً :

ً  أحيط –11 ( 6بالموافقة علـى تعـديل نـص المـادة ) 25/2/2020بقرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى  مجلس الكلية علما
روفات الدراسية لطالب الدراسـات العليـا المسـتجدين وتوزيعهـا بشأن المص 2019( لسنة 15من قرار مجلس الجامعة رقم )

دوًر أمريكـى )فقـط مائتـان دوًر أمريكـى ً غيـر(  200وفق نظام الساعات المعتمدة  والتى تنص على "يتم تحصيل مبلـم 
ية وتـود  فـى حسـاب من الطالب الوافدين نظير إصدار موافقة من حيث المبدأ على قبوله بالدراسات العليا بجامعـة اإلسـكندر

 200"يـتم تحصـيل مبلـم ( فقط من ذات القرار على النحـو التـالى : 6الطالب الوافدين بالجامعة" ليصبح تعديل نص المادة )
جنيه )فقط مائتان جنيه ً غير( بدًً من مائتان دوًر أمريكى من الطالب الوافدين نظير إصدار موافقة من حيـث المبـدأ علـى 

 العليا بجامعة اإلسكندرية وتود  فى حساب الطالب الوافدين بالجامعة"قبوله بالدراسات 
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 -: الموضوعات العامة : تابع
مسـودة بروتوكـول التعـاون العلمـى بـين قسـم هندسـة الـرى والهيـدروليكا بكليـة الهندسـة جامعـة وافق مجلس الكلية على  -12

ث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى ، وذلـك لسسـتفادة اإلسكندرية ، ومعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحو
من اإلمكانيات العلمية المتاحة لدى الطرفين مما ينعكس على توفير الفـرص الفاعلـة لطـالب الدراسـات العليـا وأعضـاء هيئـة 

 التدريس بالجهتين.
كتور / رئيس قسم الهندسة النووية واإلشعاعية بشـأن الطلب المقدم من األستاذ الدوافق مجلس الكلية من حيث المبدأ على  –13

الموافقــة علــى إصــدار مجلــة الكترونيــة مشــتركة بــين هيئــة المحطــات النوويــة لتوليــد الكهربــاء ، وقســم الهندســة النوويــة 
تح واإلشعاعية يكون الهدف منها تعريف غير المتخصصين بالبرنـامج النـووى المصـرى وبفوائـد الطاقـة النوويـة ، وذلـك لفـ 

آفا  جديدة لطلبة قسم الهندسة النووية واإلشعاعية ليكون لهم دور فعال فى مشرو  الضبعة لبناء محطات نووية ، وسـيقوم 
وجـود أى القسم باإلخراج الفنى وإعداد المقاًت ، وستقوم الهيئة بالمشاركة بالمقاًت ومراجعة محتوى المجلة لضمان عدم 

 ن يتم مخاطبة الجامعة لمراجعة اإلجراءات الالزمة والموافقات.معلومات غير صالحة للنشر ، على أ
وكيـل الكليـة للدراسـات  -أحمـد سـليمان األستاذ الدكتور / مجدى عبـد العظـيم التقرير المقدم عن وافق مجلس الكلية على  –14 

وعـدد المخـارج وأنواعهـا ، الشبكة الداخلية لكلية الهندسـة مـن حيـث عـدد السويتشـات فـى المبـانى ، ، عن  العليا والبحوث
 والشبكة الالسلكية.

تجديد شـهادات اإلسـتثمار مجموعـة )ب( الخاصـة بجـائزة األسـتاذ الـدكتور / أحمـد بليـم ، بمبلـم وافق مجلس الكلية على  –15
 .جنيه )خمسمائة جنيه مصرى ً غير( 500

، وقــد  5/2/2020ها المنعقــدة بتــاريخ ســتتوصــيات لجنــة المختبــرات واألجهــزة العلميــة بجلوافــق مجلــس الكليــة علــى  –16
، مـا تـم وكيـل الكليـة لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة  –ور / عصام مصـطفى محمـد وهبـة ــاذ الدكتـــاستعرض األست

 إنجازه من أعمال خاصة بتطوير مبانى ومعامل الكلية.
 

  ً  -: الهدايا والتبرعات : ثالثا
فانلة دستة ( 30جيالتكس )م/ عادل ضيف( عبارة عن عدد )المقدم من شركة العينى بر  قبول التوافق مجلس الكلية على  - 1

طقم بوكسر رجالى ، تقدر القيمة اإلجمالية لها دستة ( 25شورت رجالى ، وعدد )دستة ( 30، عدد ) أبيض رجالى سبور
 سو  الخيرى للمالبس.وذلك لصالح ال جنيه مصرى ً غير( واحد وثالثون ألفاً ومائتى)جنيه  31200بمبلم 

( جهاز حاسب آلى 20العينى المقدم من شركة إجادة للنظم المحدودة عبارة عن عدد )قبول التبر   وافق مجلس الكلية على - 2
جنيه )مائتى ألف جنيه  200000شخصى بما يعادل عشرة آًف جنيه للجهاز الواحد ، تقدر القيمة اإلجمالية لها بمبلم 

 لسستفادة منها فى معامل قسم هندسة الحاسب والنظم.مصرى ً غير( وذلك 
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 شئون هيئة التدريس 
 أواًل: الترقيات والتعيينات 

 التعاقد مع العلماء المتميزين -
 القرار الموضو   القسم اًسم م

       توفيق الجمال  أحمد  محمود   ا.د. 1
الهندسة  

 الكهربية    

النظــر فــى إقتــراح مجلــس القســم بشــأن 
مــن ســيادته مــع  تجديد تعاقــدلى الموافقة ع

لمــدة فــى بحــوثهم  فئــة العلمــاء المتميــزيين
ــن  ــاراً مـ ــام اعتبـ ــى  17/1/2020عـ وحتـ

16/1/2021. 

 وافق المجلس

 

 ( ة فقط)مجلس الكلية على مستوى األساتذ  منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضو   القسم الوظيفة  اًسم م

1 
عالء عبد الفتاح عرفة  د. 
    بدر

أستاذ 
 مساعد

غزل  هندسة ال

    والنسيج

ـــــلس القســـــم  النظـــــر فـــــى إقتـــــراح مـج
ــى  ـــة علــ ـ ــأن الموافـق ــنحبشــ ــيادته  مــ ســ
بالقســــم أســــتاذ  ةاللقــــب العلمــــى لوظيـفـــ 

ـ  ــية اللجـنــ ــى توصــ ــاءاً علــ ــة  ةبنــ العلميــ
 الدائمة للترقيات.

وافق  
 المجلس

 

 ( ة واألساتذة المساعدين فقطاألساتذ )مجلس الكلية على مستوىمساعد   منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضو   القسم الوظيفة  اًسم م

 هندسة اًنتاج    مدرس  د. مهاب محمد حسام الدين    1

ـــــلس القســـــم  النظـــــر فـــــى إقتـــــراح مـج
ــى  ـــة علــ ـ ــأن الموافـق ــنحبشــ ــيادته  مــ ســ
ــ   مســــاعدأســــتاذ  ةاللقــــب العلمــــى لوظيـفـ

ـ   ةبالقســــم بنــــاءاً علــــى توصــــية اللجـنــ
 مة للترقيات.العلمية الدائ

وافق  
 المجلس

 

 (ة واألساتذة المساعدين فقط )مجلس الكلية على مستوى األساتذمساعد   منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذعدم  -

2 
حمد ابراهيم  أد. محمد 

 غازى   
 مدرس 

الرياضيات  

والفيزياء  

 الهندسية 

ـــــلس القســـــم  النظـــــر فـــــى إقتـــــراح مـج
ســـــيادته اللقـــــب  مـــــنح عـــــدمبشـــــأن 

ــتاذ  ةـفــــــ العلمـــــــى لوظي  مســـــــاعدأســـــ
ـ   ةبالقســــم بنــــاءاً علــــى توصــــية اللجـنــ

 العلمية الدائمة للترقيات.

وافق 
المجلس 
على عدم 
منح سيادته 
 اللقب العلمى

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضو   القسم الوظيفة  اًسم م

1 
د. سمر حمدى حامد  

    الطحان
مدرس  
 مساعد   

الهندسة  

 المعمارية   

ــراح ــى إقتـــ ــر فـــ ــم  النظـــ ــس القســـ مجلـــ
 اســــيادته تعيــــينبشــــأن الموافقــــة علــــى 

ا بالقســـم لحصـــوله مـــدرسفـــى وظيفـــة 
 .الدكتوراهعلى درجة 

وافق  
 المجلس

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

1 
سماعيل  إعبد الرحمن م. 

      يوسف   
 معيد 

الهندسة  
   الكهربية  

ــس ا ــراح مجلـــ ــى إقتـــ ــر فـــ ــم النظـــ لقســـ
ــى  ــة علــ ــأن الموافقــ ــينبشــ ــيادت تعيــ  هســ

ــة  ــى وظيفــ ــاعدفــ ــدرس مســ ــم  مــ بالقســ
 لحصوله على درجة الماجستير.

وافق  
 المجلس

2 
حمد  أم. عصام الدين نبيل 

 كمال  
 معيد  

الهندسة  
   الميكانيكية  

ــم  ــس القســـ ــراح مجلـــ ــى إقتـــ ــر فـــ النظـــ
ــى  ــة علــ ــأن الموافقــ ــينبشــ ــيادت تعيــ  هســ

ــة  ــى وظيفــ ــاعدفــ ــدرس مســ ــم  مــ بالقســ
 على درجة الماجستير.لحصوله 

وافق  
 المجلس
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3 
براهيم  إم. مصطفى زكى 

 محمود 
 معيد  

الهندسة  
   اًنشائية    

ــم  ــس القســـ ــراح مجلـــ ــى إقتـــ ــر فـــ النظـــ
ــى  ــة علــ ــأن الموافقــ ــينبشــ ــيادت تعيــ  هســ

ــة  ــى وظيفــ ــاعدفــ ــدرس مســ ــم  مــ بالقســ
 لحصوله على درجة الماجستير.

وافق  
 المجلس

 

 -: خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةاإلجازات الالتصريح بالعمل أثناء اً: نيثا
 القرار الموضو   القسم الوظيفة  اًسم م

1 
حمد  أسامة أد. ياسمين 

 فؤاد 
ستاذ أ

 مساعد  

الهندسة  

 الكيميائية  

النظر فى إقتراح مجلس القسم بشأن الموافقة 
ــى  ــدم مــن ســيادتها عل ــب المق للتصــريح الطل

بيـة فى جامعة بيروت العر بالعمل كأستاذ زائر
فى برنامج الهندسة الكيميائية فى الفتـرة مـن 

وذلـــــك  15/5/2020حتـــــى  10/2/2020
اثناء اجازتهـا الخاصـة بـدون مرتـب لمرافقـة 
ــى  ــة ف ــروت العربي ــة بي ــار بجامع ــزوج المع ال

 .31/8/2020حتى  1/9/2019الفترة من 
 ً يوجد.  : ةعدد سنوات اإلعار

وافق  
 المجلس
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 -لرعاية األسرة :ون مرتب اً: اإلجازات الخاصة بدلثثا
 القرار الموضو   القسم الوظيفة  اًسم م

الهندسة   معيد       حمد محمد عادل  أفرح م.   1
   الكهربية  

النظــر فــى إقتــراح مجلــس القســم بشــأن 
الطلب المقـدم مـن سـيادته الموافقة على 

اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية  المنحه
ــام الـــــزوج مـــــن  اعتبـــــاراً  لمـــــدة عـــ

 .14/4/2021حتى  15/4/2020

وافق  
 المجلس

 

 اً : اإلستقاالت وإنهاء الخدمة :رابع 
 القرار البيان القسم الوظيفة  اًسم م

1 
د. سوزان محمد فاضل  

 حسين  
 مدرس  

الرياضيات  

والفيزياء  

 الهندسية 

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
ــأن  ــةبشـــ ــى  الموافقـــ ــتقالة علـــ اًســـ

المقدمـــة مـــن ســـيادتها اعتبـــاراً مـــن 
ــالى  30/5/2019 ــاريخ التـــــــ )التـــــــ

ــدون  ــة بـــ ــازة الخاصـــ ــاء اًجـــ ًنتهـــ
ــاءاً  مرتــــــب لمرافقــــــة الــــــزوج( بنــــ
ــة  ــروف خاصـ ــك لظـ ــا وذلـ ــى طلبهـ علـ

 بسيادتها.  

وافق  
 المجلس

2 
براهيم  إم. مهاب يسرى 

 الحكيم 
 معيد  

 هندسة  
 المواصالت

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
ــأن  ــةبشـــ ــى  الموافقـــ ــتقالة علـــ اًســـ

تبــــاراً مــــن المقدمــــة مــــن ســــيادته اع
)التـــــــــــاريخ التـــــــــــالى  9/1/2020

ــدون  ــة بـــ ــازة الخاصـــ ــاء اًجـــ ًنتهـــ
ــروف  ــة( لظــ ــة الزوجــ ــب لمرافقــ مرتــ

 خاصة بسيادته.  

وافق  
 المجلس

 م. محمد عادل محمد رشاد   3
مدرس  
 مساعد   

الرياضيات  

والفيزياء  

 الهندسية 

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
ــأن  ــةبشـ ــى  الموافقـ ــاء خدمـــة علـ انهـ

ــار ــيادته اعتبــــــــــ ــن ســــــــــ اً مــــــــــ
ــالى  19/8/2019 ــاريخ التـــــــ )التـــــــ

ــدون  ــة بـــ ــازة الخاصـــ ــاء اًجـــ ًنتهـــ
 مرتب لمرافقة الزوجة(.  

وافق  
 المجلس
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 تابع : اإلستقاالت وإنهاء الخدمة :

4 
م. هبة هللا عبد المحسن 

 حمزة  
مدرس  
 مساعد  

هندسة  
الحاسب 
 والنظم  

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
المقـــدم مـــن  قبـــول اًســـتقالةبشـــأن 
ادتها وذلـــــــك اعتبـــــــاراً مـــــــن ســـــــي

)التـــــــــــاريخ التـــــــــــالى  4/1/2020
 ًنتهاء اجازة رعاية الطفل(.  

وافق  
 المجلس

5 
م. مصطفى هشام محمد  

 سماعيل  إ
 معيد  

 هندسة  
النووية  

 واًشعاعية  

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
ــأن  ــةبشـ ــى  الموافقـ ــاء خدمـــة علـ انهـ

ــن  ــاراً مــــــــــ ــيادته اعتبــــــــــ ســــــــــ
ــن  13/11/2019 ــه عـــــــ ًنقطاعـــــــ

ل وذلــــك لعــــدم اًعتــــداد بتقــــدم العـمـــ 
ــب  ــه بموجـــ ــتقاله عنـــ ــده باًســـ والـــ
توكيــــل رســــمى عــــام ولــــيس توكيــــل 
رســـــمى خـــــاص يتـــــيح لـــــه التقـــــدم 

  باًستقالة وكيال عنه.  

وافق  
 المجلس

6 
حمد مدحت حسين أم. 

 مرسى  
 معيد 

الهندسة  
   الكهربية  

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
ــأن  ــةبشـــ ــى  الموافقـــ ــتقالة علـــ اًســـ
مــــن ســــيادته اعتبــــاراً مــــن المقدمــــة 

وذلـــــــــــك لظــــــــــــروف  8/2/2020
 خاصة بسيادته .  

وافق  
 المجلس

7 
م. عمر حسن محمد  

 الزعفرانى 
 معيد 

الهندسة  
 الكهربية 

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
ــأن  ــةبشـــ ــى  الموافقـــ ــتقالة علـــ اًســـ

المقدمــــة مــــن ســــيادته اعتبــــاراً مــــن 
ــالى  15/1/2020 ــاريخ التـــــــ )التـــــــ

ــازة ــاء اًجـــ ــة  ًنتهـــ ــدون الخاصـــ بـــ
ــد ــة الوالــــ ــب لرعايــــ ــك مرتــــ ( وذلــــ

 لظروف خاصة بسيادته.  

وافق  
 المجلس
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 -: إحتساب مدة إنقطاع :  اً خامس

 القرار البيان القسم الوظيفة  اًسم م

1 
م. محمد مصطفى قنديل  

 محمد سليمان   
 هندسة اًنتاج    معيد 

النظــــر فــــى اقتــــراح مجلــــس القســــم 
احتســـاب فتـــرة علـــى  الموافقـــةبشـــأن 

ــا  ـســــ  ــى انقطـــ ــل فـــ ــن العمـــ يادته عـــ
ــن  ــرة مــــ ــى  20/11/2019الفتــــ حتــــ

بــــــدون أجــــــر اجــــــازة  25/12/2019
ــاً  ــة وفقــــ ــه المريضــــ ــة والدتــــ لرعايــــ

 .  للقواعد

وافق  
 المجلس

 

 -:اإلنتدابات :  اً سادس

 القرار البيان القسم الوظيفة  اًسم م

 ا.د. مجدى حسين ناجى  1
استاذ 
 متفرغ  

هندسة  
الحاسب 
 والنظم  

لس القسم بشأن النظر فى اقتراح مج
مد انتدابه لالستعانة بخبرة على  ةالموافق

سيادته للعمل ككبير خبراء بقطا  مكتب 
مدير مكتبة اإلسكندرية لمدة عام اعتباراً 

،  28/2/2021حتى  1/3/2020من 
 16وذلك يومى األربعاء والخميس لمدة 

 ساعة أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

2 
ا.د. نهى عدلى عبد الرحمن 

 عطية  
 تاذسأ

هندسة  
الحاسب 
 والنظم  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
على انتداب سيادتها بعض الوقت  ةالموافق

فى غير أوقات العمل الرسمية وذلك لمدة 
حتى  15/3/2020عام اعتباراً من 

لالستعانة بخبرة سيادتها  14/3/2021
لالشراف على أنشطة البحث والتطوير 

اعى بمركز تطبيقات الذكاء اًصطن
بوزارة اإلتصاًت وتكنولوجيا  والحوسبة
 المعلومات.

وافق  
 المجلس

 مدرس   حمد دياب  أد. محمد  3
الهندسة  
 اًنشائية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس ندب سيادته على  ةالموافق

بقسم الهندسة المدنية بالمعهد العالى 
كينج مريوط  –هندسة والتكنولوجيا لل

الدراسى الثانى من العام خالل الفصل 
، وذلك يوم  2019/2020الجامعى 

 الثالثاء لمدة ساعتان أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

 -:ما يستجد من أعمال اً : سابع
حمد خطاب محمد أبو  / أ النظر فى اقتراح قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بشأن ترشيح اًحتياطى المهندس  - 1

المرشح لوظيفة معيد   -حسين السيد حسين عبد الكريم /  ادة الفيزياء ( بدًً من المهندسلم العال أبو المجد )معيداً 
 ً  . ذلك يسقط حقه في التعيين( بوخالل الوقت المحدد  غات تعيينه سوبأن سيادته لم يتقدم بم بالقسم )علما

 وافق مجلس الكلية.  القرار : 
 

،    براهيم حسنإحمد خميس أ /  ة بشأن عدم أحقية المهندسالنظر فى اقتراح قسم الرياضيات والفيزياء الهندسي - 2
وبالتالى سقط حقه فى التعيين وً يوجد معيد  خالل الوقت المحدد ، حيث انه لم يستوفى اوراقه فى تعيينه معيداً 
 . احتياطى لترشيحه 

 وافق مجلس الكلية.  القرار : 
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 الشئون التعليمية 
 

 القرار توصية لجنة شئون طالب  الموضو   م

1 

ــة  ــةإحاط ــة المجلــس األعلــى  مجلــس الكلي علمــاً بموافق
ــي  ــدة ف ــته المنعق ــات بجلس بشــأن  19/10/2019للجامع

ــي  ــكندرية فــ ــة اًســ ــس جامعــ ــة مجلــ ــاد موافقــ إعتمــ
علــى إعتمــاد متطلبــات الجامعــة اًجباريــة  21/7/2019

 : ومنها ضرورة إجتياز مقررات
 نساعتان معتمدتا التفكير الناقد                    .1

   األبتكار وريادة األعمال         ساعتان معتمدتان .2

حقــو  اإلنســان ومكافحــة الفســاد ، وً تحتســب  .3
 ساعاته ضمن الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج.

، وً تحتســـب خدمـــة المجتمـــع وتنميـــة البيئـــة  .4
 ساعاته ضمن الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج.

 تربية عسكرية .5

ن يطبق بدءاً مـن المسـتوى كمتطلب جامعة للتخرج على أ
ــذ 2020-2019األول بالعــام الجــامعي  ــه ىوال مــع  ، يلي

 ذ.وضع آلية للتنفي

أحيطت اللجنة علماً وأوصت بتشكيل  
لجنة برئاسة ا.د. وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب ، وعضوية كالً من : 

ا.د. وكيل الكلية لشئون خدمة   .1
 المجتمع وتنمية البيئة 

مصطفى قطب  ا.د. وائل محمد  .2
 المغالنى

وذلك لوضع آليات تنفيذ مقرر خدمة  
 المجتمع وتنمية البيئة. 

وافق  
مجلس  

على   الكلية
توصية  
 اللجنة

2 

إتفاقية التعاون بين جامعة اًسكندرية وشركة  النظر فى
، لبدء التعاون المشترك لتعزيز العملية  شلمبرجير مصر

ط اًكاديمية التعليمية للطالب ولتقليص الفجوة بين األوسا
 وإحتياجات سو  العمل.

وافق   أوصت اللجنة بالموافقة. 
مجلس  

الكلية على  
 اإلتفاقية 

3 

نتيجة مقرر رصد النظر في تصحيح الخطأ المادي في 
 2019الهندسية" للمستوى األول بفصل خريف  "المواد
 الهندسة البحرية. ببرنامج

أوصت اللجنة بتصحيح الخطأ المادى 
عميد الكلية إلتخاذ   ، مع تفويض ا.د.

 ما يلزم من اجراءات حيال هذا الخطأ.

وافق  
مجلس  

الكلية على  
تصحيح  
 الخطأ

4 

النظر في إقتراح تنسيق الطلبة الوافدين على البرامج 
رغبات للبرنامج  3، بأن يُسجل الطالب الوافد  العامة

المطلوب اًلتحا  به بما يتالئم مع إحتياجات سو  العمل 
بعد تعديله أن يتم تنسيقه تبعاً لمعدل الطالب  ، على ببالده

والحد األدنى لمعدًت تنسيق بنسبة اًلتحا  بالكلية 
 .البرامج العامة

 أوصت اللجنة بالموافقة. 

وافق  
مجلس  
 الكلية
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 لشئون التعليميةتابع : ا
 

5 

ما ورد من اإلدارة المركزية للوافدين بوزارة النظر في 
المقدم من  لعلمى بشأن اإللتماسالتعليم العالى والبحث ا

 (الجنسية )كويتى عبيد فراج معزى المطيرى / الطالب
ً بأنه حاصل على دبلوم علوم ، لاللتحا  بالكلية  علما

 تكنولوجيا تطبيقية بدولة الكويت تخصص إنشاء مبانى.

على التحا    أوصت اللجنة بالموافقة 
 الطالب بالكلية.

قرر مجلس  
الكلية إعادة 
الموضو   
للجنة  
شئون  
الطالب 
لعمل  
مقاصة  
،  إعدادى
وإعادة 
 الدراسة

6 

النظر في تحديد الحد اًدنى لعدد الطالب الذي يمكن من 
فى غير  خالله طرح مقرر من مقررات البرامج العامة

 موعده.

أوصت اللجنة بأن يكون الحد األدنى  
 طالب.  15

قرر مجلس  
الكلية أن  
يكون الحد  
األدنى  

من    10%
السعة 

البية  الط
 للبرنامج 

7 

رنيم حسام الدين  / النظر في الطلب المقدم من الطالبة
مقررات من برنامج الكهروميكانيكا  4لدراسة ، شرف 

 حسب توصية لجنة المعادًت بالمجلس األعلى للجامعات
، تمهيداً لمعادلة درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة 

لمتحدة الميكانيكية من جامعة ترينيتي بالوًيات ا
، طبقاًللنظام المعمول به فى ًئحة الساعات  اًمريكية
 المعتمدة.

 أوصت اللجنة بالموافقة. 

وافق  
مجلس  
 الكلية

8 

النظر فى الموافقة على جوائز الكلية للطالب المتفوقين 
 .2018/2019للعام الجامعى 

وافق   
مجلس  
 الكلية
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

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

1 
حمد  أيمن محمود . أد
    سماعيل الزمرانى إ

بقسم   درس م
هندسة  ال

 المعمارية 

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن الثقافية 
دن الساحلية ومستقبل الدولى الثالث للم مؤتمرالحضوره 

 11/9/2019الذى عقد خالل الفترة من  اًستدامة بها
وقد تم القاء  روما بايطاليافي  12/9/2019حتى 

 محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق  
 المجلس

 

 -: الدراسية  جازات اإل  :اً نياث
 -: اإليفاد فى أجازة دراسية – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم  اًسم م

1 
الراز    محمد عبد . م

 على   

بقسم    ساعدمدرس م
 الهندسة الكهربية 

النظر فى اقتراح مجلس القســم ولجنــة الكليــة للعالقــات 
الثقافية بالموافقة على ايفاد سيادته فــى اجــازة دراســية 
للحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتوراة مـــن كنـــدا ، وذلـــك 
ــة  ــن جامع ــيادته م ــة لس ــة المقدم ــن المنح لالســتفادة م

م قابل للتجديد اعتباراً من تــاريخ الســفر واترلو لمدة عا
 بمرتب يصرف بالداخل.

 (.      3/7/2019)تاريخ تعيين سيادته مدرس مساعد فى 

وافق  
 المجلس

 

 -:  دراسيةمد أجازة  – ب
 القرار البيان الوظيفة/القسم  اًسم م

1 
النبى   محمد عبد . م

 السيد    

ساعد بقسم  مدرس م
هندسة المواصالت  
ة  وعضو اًجاز

الدراسية بالجامعة  
  -التقنية ببرلين
 بالمانيا

النظر فى اقتراح مجلس القســم ولجنــة الكليــة للعالقــات 
الثقافية بالموافقــة علــى مــد اًجــازة الدراســية لســيادته 

حتــى  15/7/2019لمدة عام سابع وأخير اعتبــاراً مــن 
بــدون مرتــب أو تــاريخ المناقشــة أيهمــا  14/7/2020

 أقرب تاريخاً.
للحصــول علــى درجــة  15/7/2013يادته فى )سافر س

اخر مد حصل عليه عام ســادس  –الدكتوراه من المانيا 
ــى  ــب  14/7/2019حت ــدون مرت ــذار  –ب ــه إن ــم توجي ت

وقبــل نهايــة اًنــذار  18/2/2020لسيادته ينتهــى فــى 
ورد خطاب الجامعــة ومرفــق بــه خطــاب البعثــات لطلــب 

 المد للعام السابع(.  

وافق  
 المجلس

 -:  نح عام للتدريبم  – جـ
 القرار البيان الوظيفة/القسم  اًسم م

1 
مصطفى ياقوت على  . م

 محمد   

ساعد بقسم  مدرس م
هندسة اًنتاج  
وعضو اًجازة  
الدراسية بجامعة  
 ماكماستر بكندا 

النظر فــى اقتــراح مجلــس القســم ولجنــة الكليــة للعالقــات 
بــاراً الثقافية بالموافقة على منح سيادته فترة للتدريب اعت

)نهايــــة العــــام  23/1/2021حتــــى  5/4/2020مــــن 
 السادس( بدون مرتب.
للحصــول علــى درجــة  24/1/2015)ســافر ســيادته فــى 
اخــر مــد حصــل عليــه عــام للتــدريب  –الدكتوراه من كندا 

 بدون مرتب(. 4/4/2020حتى 

وافق  
 المجلس

2 
الحكيم   حمد عبد. أم

 مصطفى عبد الراز    

ساعد بقسم  مدرس م
الكهربية  الهندسة 

وعضو اًجازة  
الدراسية بجامعة  

النظر فى اقتراح مجلس القســم ولجنــة الكليــة للعالقــات 
الثقافية بالموافقة على منح سيادته عــام ثــانى للتــدريب 

ــن  ــاراً مـ ــى  7/3/2020اعتبـ ــدون  6/3/2021حتـ بـ
 مرتب.

وافق  
 المجلس
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للحصــول علــى درجــة  1/6/2015)سافر ســيادته فــى  بادوفا بايطاليا 
ــن ايط ــدكتوراه م ــا ال ــام  –الي ــه ع ــد حصــل علي ــر م اخ

 6/3/2020حتــى  7/3/2019تــدريبى اعتبــارا مــن 
 بدون مرتب(.  

3 
محمود عادل  . م

 محمود خليفة   

ساعد بقسم  مدرس م
الهندسة اًنشائية  
وعضو اًجازة  
الدراسية بجامعة  

 كندا  -كونكورديا 

النظر فى اقتراح مجلس القســم ولجنــة الكليــة للعالقــات 
ــدريب الث ــام للت ــيادته ع ــنح س ــى م ــة عل ــة بالموافق قافي

ــن  ــاراً مـ ــى  27/11/2019اعتبـ  26/11/2020حتـ
 .26/11/2019بدون مرتب حيث ناقش الدرجة فى 

للحصـــول علـــى  28/12/2014)ســافر ســـيادته فــى 
اخــر مــد حصــل عليــه عــام  –درجة الدكتوراه من كنــدا 

ــن  ــارا مــــ ــامس  اعتبــــ ــى  28/12/2018خــــ حتــــ
  بمرتب(.  27/12/2019

وافق  
 المجلس

 

 -: تطبيق اللوائح  – د
 القرار البيان الوظيفة/القسم  اًسم م

 محمد جعفر محمد .  م 1

ساعد بقسم  مدرس م
هندسة الرى  

والهيدروليكا وعضو  
اًجازة الدراسية  
 بجامعة البرتا بكندا 

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
للوائح على سيادته تطبيق ابالموافقة على  الثقافية

وذلك بانذاره بالعودة خالل شهرين حيث انتهى اخر 
ولم يعد ولم يتسلم  4/9/2019مد لسيادته فى 
 العمل حتى تاريخه.
للحصول على درجة  5/9/2013)سافر سيادته فى 

عام سادس اخر مد حصل عليه   - كنداالدكتوراة من 
بدون 4/9/2019حتى  5/9/2018اعتباراً من 

 (.مرتب

افق  و
 المجلس

 -: تطبيق اللوائح تابع :

2 
عبد الرحمن محمد  . م

 حنفى 

ساعد بقسم  مدرس م
الهندسة الكهربية  
وعضو اًجازة  
الدراسية بجامعة  
ميرًندكوليج بارك  
بالوًيات المتحدة  

 اًمريكية 

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
على سيادته تطبيق اللوائح بالموافقة على  الثقافية

وذلك بانذاره بالعودة خالل شهرين حيث انتهى اخر 
ولم  10/5/2019مد لسيادته العام التدريبى حتى 
 يعد ولم يتسلم العمل حتى تاريخه.

للحصول على درجة  1/9/2013)سافر سيادته فى 
عام ر مد حصل عليه خا  - امريكاالدكتوراة من 
افقة سيادته تقدم بمر – 10/5/2019للتدريب حتى 

 للزوجة ولم يبت فيها حتى اًن(.

وافق  
 المجلس

3 
محمد عبد الرحمن  . م

 جعفر  

ساعد بقسم  مدرس م
الهندسة الكهربية  
وعضو اًجازة  
الدراسية بجامعة  
 كالجارى بكندا

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
تطبيق اللوائح على سيادته بالموافقة على  الثقافية
 30/5/2019نهاء خدمته اعتباراً من وذلك با

)اليوم التالى للعام التدريبى( ومطالبته وضامنه 
بالنفقات لعدم عودته بعد نهاية فترة اًنذار الموجه 

 .18/1/2020لسيادته فى 
للحصول على  31/8/2013)سافر سيادته فى 
العام اخر مد حصل عليه   - كندادرجة الدكتوراة من 

 (.29/5/2019التدريبى حتى 

وافق  
 المجلس

4 
فيكتور ابراهيم فهمى  . م

   زخارى

ساعد بقسم  مدرس م
الحاسب  هندسة 
وعضو   والنظم

ــراح  ــي اقت ــة النظــر ف ــات الثقافي ــة للعالق ــة الكلي  لجن
هـاء بانسـيادته  علـىبالموافقة علـى تطبيـق اللـوائح 

)التـــاريخ التـــالى  8/9/2019مــن  اعتبـــاراً خدمتــه 
ــية(  ــازة الدراسـ ــاء اًجـ ــامنه وًنتهـ ــه وضـ مطالبتـ

وافق  
 المجلس
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اًجازة الدراسية  
كاليفورنيا  بجامعة 

  سانتا باربرا
بالوًيات المتحدة  

 اًمريكية 

 وعدم الموافقة على قبول اًستقالة المقدمة بالنفقات

 .  من سيادته للقسم
للحصـــول علـــى  8/9/2013) ســـافر ســـيادته فـــى 
العـام ا خـر مـد حصـل عليـه  –الدكتوراه من امريكـا 

 بدون مرتب(. 7/9/2019حتى  السادس
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 -: (%17اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :اً ثالث
 القرار البيان الوظيفة/القسم  اًسم م

1 
حمد  أخالد حسن . ا.د

 بغدادى 

تفرغ بقسم  مستاذ أ
هندسة الرى  
 والهيدروليكا 

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقـات 
اعارة سيادته للعمل فـى  تجديدوافقة على الثقافية بالم

منصب نائب رئيس جامعة بيروت )فر  طرابلس( فى 
حتـى  1/9/2020اعتباراً من  اطار العام الثامن عشر

علماً بان اعـارة سـيادته ً تـؤثر علـى  31/8/2021
 اًعارات الجديدة.

 (.%15نسبة اًعارة على مستوى القسم (

وافق  
 المجلس

2 
ن أحمد  الدي بهاء ا.د.

 الشرنوبى  
تفرغ بقسم  مستاذ أ

 هندسة المواصالت 

 تجديـدالنظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقـة علـى 
اعارة سيادته للعمل بجامعة ويسـترن أونتـاريو بكنـدا 

حتــى  1/4/2020اعتبــاراً مــن  لمــدة عــام ســادس
بدون مرتب علماً بان اعارة سيادته ً  31/4/2021

 تؤثر على اًعارات الجديدة.

 (.%17نسبة اًعارة على مستوى القسم (

وافق  
 المجلس

3 
عمرو محمد بهجت  . ا.د

 الطويل  
ستاذ بقسم هندسة  أ

 اًنتاج 

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقـات 
اعــارة ســيادته للعمــل  تجديـدالثقافيـة بالموافقــة علــى 

ــة المصــرية  ــداعى بالجامع ــة التصــميم اًب ــد كلي عمي
فـى إطـار العـام الحـادى للعلوم والتكنولوجيـا اليابانية 
 31/1/2021حتــى  1/2/2020اعتبــاراً مــن  عشــر

بــدون مرتــب علمــاً بــان اعــارة ســيادته ً تــؤثر علــى 
 اًعارات الجديدة.

 (.%17نسبة اًعارة على مستوى القسم (

وافق  
 المجلس

4 
حمد محمد عبد  . أد

 الرؤوف اللقانى  

ساعد  مستاذ أ
فرغ بقسم  مت

يات  الرياض
 والفيزياء الهندسية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقـات 
اعــارة ســيادته للعمــل  تجديـدالثقافيـة بالموافقــة علــى 

لكليــة الهندســة جامعــة بيــروت العربيــة فــر   عميــداً 
مــن  اعتبــاراً  فــى إطــار العــام الســابع عشــرطــرابلس 

ً  10/7/2021حتى  11/7/2020  بدون مرتب علمـا
 .يدةرة سيادته ً تؤثر على اًعارات الجدبان اعا

 .(%21 نسبة اًعارة على مستوى القسم(

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

5 
الرحمن   نهى عبد. د

 يسرى  

ساعد بقسم  مستاذ أ
هندسة الحاسب  

 والنظم

ت النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقـا
اعـارة سـيادتها للعمـل  تجديـدالثقافية بالموافقة علـى 

اعتبـاراً  لمـدة عـام تاسـعبجامعة وايل كورنيـل بقطـر 
ــن  ــى  1/3/2020م ــب  28/2/2021حت ــدون مرت ب

ــارات  ــى اًع ــؤثر عل ــيادتها ً ت ــارة س ــان اع ــاً ب علم
 الجديدة.

 (.%22ة اًعارة على مستوى القسم بنس(

وافق  
 المجلس

6 
ف  سمير عبد المنص. د

 غانم 

تفرغ بقسم  م درس م
الرياضيات  

 والفيزياء الهندسية 

النظر فى اقتراح مجلــس القســم ولجنــة الكليــة للعالقــات 
ــى  ــة عل ــة بالموافق ــدالثقافي ــل  تجدي اعــارة ســيادته للعم

ــالى  ــد العـ ــية بالمعهـ ــوم اًساسـ ــم العلـ ــدريس بقسـ بالتـ
ــرقية  ــيس الش ــة ببلب ــادسللهندس ــام الس ــار الع ــى إط  ف

بدون مرتب  8/2/2021حتى  9/2/2020من  اعتباراً 
 .ته ً تؤثر على اًعارات الجديدةبان اعارة سياد علماً 

 .(%21 نسبة اًعارة على مستوى القسم (

وافق  
 المجلس

 وليد فارو  رياض  .  د 7
درس بقسم  م

الهندسة النووية  
 واًشعاعية 

النظر فى اقتراح مجلــس القســم ولجنــة الكليــة للعالقــات 
ــة  ــة بالموافق ــى الثقافي ــدعل ــل  تجدي اعــارة ســيادته للعم

بمعمــل ارجــون القــومى لالبحــاث بالوًيــات المتحــدة 
مــــن  اعتبــــاراً  فــــى إطــــار العــــام الثالــــثاًمريكيــــة 

 بدون مرتــب علمــاً  30/11/2020حتى  1/12/2019
 .ات الجديدةبان اعارة سيادته ً تؤثر على اًعار

 .(%16 نسبة اًعارة على مستوى القسم (

وافق  
 المجلس

8 
هشام محمود زكى  . د

 اًرناؤطى  
درس  بقسم  م

 الهندسة المعمارية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقـات 
اعــارة ســيادته للعمــل  تجديـدالثقافيـة بالموافقــة علــى 

فـى إطـار العـام عميد للجودة بجامعة بيـروت العربيـة 
ــر ــع عشــ ــاراً  الرابــ ــن  اعتبــ ــى  1/9/2020مــ حتــ

ً بدون مرت 31/8/2021 ته ً بان اعارة سياد ب علما
 .تؤثر على اًعارات الجديدة

 .(%14 نسبة اًعارة على مستوى القسم(

وافق  
 المجلس

9 
  المنعم عبد  وائل عبد. د

 المنعم التابعى  
درس بقسم  م

 الهندسة الميكانيكية 

 تجديــدالنظر فى اقتــراح مجلــس القســم بالموافقــة علــى 
 SOUTHEASTاعــــارة ســــيادته للعمــــل بجامعــــة 

حتــى  9/4/2020من  اعتباراً  لمدة عام خامسبالصين 
ته ً بــان اعــارة ســياد بــدون مرتــب علمــاً  8/4/2021

 .تؤثر على اًعارات الجديدة

 (.%20نسبة اًعارة على مستوى القسم (

وافق  
 المجلس

 الدراسات العليا 
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضو  

منح  
 الدرجات

 هادى حسن مصطاف مصطافاسم الطالب:  

سلوك وصالت الكمرات واألعمدة في األعضاء المعدنية موضو : 
 . المشكلة على البارد

Behavior of Beam – Column connections of cold – 

formed steel members.  
أ.د. حسام محمد فهمى عبد اللطيف غانم ، أ.د. أحمد تحت إشراف:  

 .ل أحمد فهمى ، أ.د. شيرين مصطفى أحمد سويلمشامل جال

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

وافق    خريف ماجستير   إسالم محمد كمال منصور عبد النبىاسم الطالب:  
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تقدير وتصميم العمر الخدمى لمنشات البنية التحتية موضو : 
 . الخرسانية بإستخدام نماذج المعولية

Reliability based approach for service life design of 

concrete infrastructure.  
أ.د. أشرف رجب على محمد ، د. منى عبد العزيز عباس تحت إشراف:  

 .السلماوى

العلوم 
 الهندسية 

 المجلس 2014

 أحمد عبد الوهاب عطية حسنيناسم الطالب:  

 . إدارة وتنمية الموارد البشريةموضو : 
Development and management of human resources.  

أ.د. شريف محمد حافظ ، أ.د. ريمون فايق عزيز تحت إشراف:  
 .إسكندر

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2008 

وافق  
 المجلس

 مها محمد ياسين حماد عمراسم الطالب:  

إستجابة الكبارى المتصلة مليثيا باألكتاف والمرتكزة على موضو : 
 . ر الحمل الحرارىخوازيق تحت تأثي

Response of integral abutment bridges supported on 

piles under thermal loading.  
أ.د. فتحى محمد عبد ربه عبد ربه ، أ.د. زكى إبراهيم تحت إشراف:  

 .محمود إبراهيم عبد الرحمن

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس
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 -نشائية :الهندسة اإل : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 رشا محمد أحمد عبد الهادى قشطةاسم الطالب:  

 .خصائص التربة اإلنهيارية موضو : 
Characteristics of collapsible soil. 

أ.د. محمد هشام أحمد حمدى عبد المحسن ، أ.د. خالد تحت إشراف:  
 السيد أحمد جعفر.

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
10th Alexandria International Conference on 

Structural, Geotechnical Engineering and 

Management, Alexandria University, 17-19 

December 2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

   أستاذ متفرغ بالكلية محمد هشام أحمد حمدى عبد المحسن أ.د.  -1

 رئيساً مشرفاً و
    أستاذ متفرغ بالكلية   روبى محمود محمد الهانسى            أ.د. -2

 عضوا ً   
أستاذ بالمركز القومى لبحوث         سالم      أ.د. سوزان سعد محمود  -3

 اإلسكان 

                           والبناء                                                      

 عضواً 

مشرفاً          لسيد أحمد جعفر              أستاذ بالكليةأ.د. خالد ا -4
 عضواً و

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 سارة أحمد ناصف محمد إبراهيماسم الطالب:  

إدارة المشروعات الرشيقة في تحسين صناعه التشييد في  موضو : 
 .مصر

Agile project management in enhancing the 

construction industry in Egypt. 

أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق السيد ، د. ياسر تحت إشراف:  
 محمد حيور على الفحام.

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
10th Alexandria International Conference on 

Structural, Geotechnical Engineering and 

Management, Alexandria University, 17-19 

December 2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً     أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق السيد  أستاذ بالكلية    -1
 رئيساً و
 أستاذ بكلية الهندسة جامعة أ.د. أحمد حسين إبراهيم                    -2

                                الزقازيق

 عضوا ً                 
               أستاذ بالكلية أ.د. شريف محمد حافظ أحمد إسماعيل     -3

 عضواً   

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 إيمان مجدى محمد عابديناسم الطالب:  

رة المستندات في مشاريع التشييد بإستخدام تطبيق نظام إدا موضو : 
 .برنامج البريمافيرا إلدارة التعاقدات

Applying document management system in 

construction projects by using primavera contract 

management. 

أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق السيد ، أ.د. ريمون تحت إشراف:  
 ر.فايق عزيز إسكند

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
International Conference on Advances in Structural 

and Geotechnical Engineering, 25-28 March 2019, 

Hurghada, Egypt. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

 أ.د. محمد حمدى صالح الدين علوانى      أستاذ متفرغ بالكلية         -1

 رئيساً  
مشرفاً    أستاذ بالكلية   أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق السيد   -2

 عضوا ً و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. حسام الدين حسنى محمد              -3

        الزقازيق

                                                                                   

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 هشام سامى محمود رفاعىاسم الطالب:  

تحديد القيمة المثلى للوقت والتكلفة عن طريق اإلستعانة  موضو : 
 .بمنحنى التعلم

Optimization of time and cost through learning 

curve analysis. 

بد الخالق السيد ، أ.د. ريمون أ.د. هشام عبد الخالق عتحت إشراف:  
 فايق عزيز إسكندر.

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
10th Alexandria International Conference on Structural, 

Geotechnical Engineering and Management, Alexandria 

University, 17-19 December 2019. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً   أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق السيد    أستاذ بالكلية    -1
 رئيساً و
  أستاذ بكلية الهندسة جامعة       أ.د. عماد السعيد البلتاجى             -2

      المنصورة 
                                                                                  

 عضوا ً 
            أ.د. شريف محمد حافظ أحمد إسماعيل        أستاذ بالكلية -3

 عضواً   

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع

إعادة 
تشكيل  
لجنة  

 إسراء أحمد عبد العال عبد اللطيفاسم الطالب:  

لمشروعات اإلنشائية بإستخدام إعداد وتحليل المطالبات في ا موضو : 
 .PCMبرنامج 

Prepare and analysis for claims in construction projects 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 .using primavera contract management (PCM) الحكم

أ.د. هشام عبد الخالق السيد ، أ.د. ريمون فايق عزيز تحت إشراف:  
 .إسكندر

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
         حمدى صالح الدين علوانى   أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. محمد  -1

 رئيساً   
مشرفاً         أ.د. هشام عبد الخالق عبد السيد        أستاذ بالكلية -2

 عضوا ً و
أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة           أ.د. أحمد محمد عبد العليم       -3

         حلوان

                                                                                   

 عضواً 
 * لسفر الممتحن الخارجي.

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  
 طلبه

 دبلوم هبة جابر محمد محمد حسيناسم الطالب:  
  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس

 

 ً  الهندسة الكهربية : : قسم ثانيا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضو  

منح  
 الدرجات

 مروة محمد عبد المؤمن حسين محمداسم الطالب:  

 . تحسين البنية التحتية إلتصاًت الضوء المرئى للمركباتموضو : 
Infrastructure enhancement for vehicular visible 

light communications.  
إسماعيل ، أ.د. مصطفى حسين أ.د. نور الدين حسن تحت إشراف:  

 .على حسن ، أ.د. محمد عمرو على محمود مختار

 دكتوراه 
  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس

 كريم محمد أشرف أبوراساسم الطالب:  

الحد من مشاكل جودة القدرة الكهربية لمنظومات مولدات طاقة موضو : 
 .الرياح

Mitigation of power quality problems for wind 

energy conversion systems.  
أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين ، أ.د. إمتثال نجم عبد هللا تحت إشراف:  

 .صالح ، د. محمد السعيد على الجمل

 دكتوراه 
  ربيع 
2016 

وافق  
 المجلس

 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 محمود جمال جمعة عبد هللااسم الطالب:  

الغير مقسمة المعدلة  CSMA/CAركوف للـ نموذج ناموضو : 
 .لشبكات اإلستشعار الالسلكية

تحسين ونمذجة بروتوكول تحكم ) مع تحديد عنوان البحث ليصبح :
ً بأن هذا  (دخول الوسائط المعدل لشبكات اإلستشعار الالسلكية علما

 التحديد ً يمس جوهر البحث.
Optimization and modeling of modified MAC 

protocol for wireless sensor networks. 

أ.د. مجدى عبد العظيم أحمد سليمان ، أ.د. محمد رز  تحت إشراف: 
 .محمد رز  ، د. نيرة محمود صاد  محمد
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

* 31st International Conference on Microelectronics 

 دكتوراه 
  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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ICM 2019, 15-18 December, Cairo, Egypt. 
 .2020له بحث مقبول للنشر في مجلة هندسة اإلسكندرية يناير 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                     أ.د. حسام محمد حسان شلبى          أستاذ بالكلية -1

 رئيساً 
أستاذ ووكيل الدراسات العليا أ.د. مجدى عبد العظيم أحمد سليمان   -2

 والبحوث 

مشرفاً                    بالكلية                                              
 عضوا ً و

أستاذ بمعهد البحوث المعلوماتية   أ.د. وًء محمد حسن شتا              -3

               ببرج العرب
                                                                                   

 ضواً ع
  أستاذ مساعد متفرغ بالكليةأ.د. محمد رز  محمد رز               -4

 عضواً مشرفاً و
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 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 إيمان شوقى عبد الفتاح السيد عامراسم الطالب:  

 .المرئيةتقدير القناة في أنظمة اًتصاًت الضوئية موضو : 
)تحسين أداء نظام اًتصاًت  مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

علماً بأن هذا التحديد ً يمس  الضوئية المرئية بإستخدام مرشح كالمان(
 جوهر البحث.

Improving visible light communication system 

performance using Kalman filter. 

ى ، أ.د. السيد عبد المعطى أ.د. حسام محمد حسان شلبتحت إشراف: 
 إبراهيم البدوى ، أ.د. محمد عمرو على محمود مختار.

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
* Asia Communications and Photonics Conference 

(ACP 2018), Hangzhou, China, 26-29 October 2018.  

* 20th International Conference on Transparent 

Optical Networks (ICTON 2018) Bucharest, 

Romania, 1-5 July 2018. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

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

                     والتكنولوجيا                                               
 رئيساً 

              أستاذ متفرغ بالكلية     أ.د. نور الدين حسن إسماعيل   -2
 عضوا ً 

مشرفاً               أ.د. حسام محمد حسان شلبى       أستاذ بالكلية -3
 عضواً و

 دكتوراه 
  ربيع 
2015 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 محمد أحمد عبد المولى رمضان السعدنىاسم الطالب:  

 .التحكم األمثل في سرعة المضخة لنظام التبريد المركزىموضو : 
Optimal pump speed control of central chiller 

system. 
أ.د. راجى على رفعت حمدى ، أ.د. أيمن سامى إبراهيم تحت إشراف:  

 .سعد ، أ.د. محمد محمود جمال الدين الحلو
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

              أستاذ متفرغ بالكلية محمد مجدى أحمد محمد أحمد      أ.د.  -1
 رئيساً 

أستاذ ورئيس قسم الهندسة   أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى   -2
 الميكانيكية 

                            بالكلية                                              
 عضوا ً 

مشرفاً              أستاذ بالكلية    دى     أ.د. راجى على رفعت حم -3
 عضواً و

 
  ربيع 
2016 

وافق  
 المجلس
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 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 منال عبد الوهاب محمد على شهاباسم الطالب:  

 .إكتشاف القنوات المخفية في بروتوكول اإلنترنتموضو : 
Detection of covert channels in internet protocol. 

أ.د. نهى عثمان قرنى غريب ، د. نيرة محمود صاد  تحت إشراف:  
 .محمد

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
               أ.د. أنسى أحمد عبد العليم على     أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساً 
مشرفاً             أ.د. نهى عثمان قرنى غريب         أستاذ بالكلية -2

 عضوا ً و
                      أ.د. حسن محمود محمود الرجال      أستاذ بالكلية -3

 عضواً 

 
  ربيع 
2016 

وافق  
 المجلس

 فاطمة أحمد حسام الدين محمد أحمد عبدهاسم الطالب:  

إطار كفء إللغاء التعرف على قزحية العين القابلة لسلغاء موضو : 
 .لتطبيقات إنترنت األشياء

Efficient cancelable iris biometric recognition 

framework for IoT applications. 
 .أ.د. حسن محمد عبد العال الكمشوشىتحت إشراف: 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. حسن محمد عبد العال الكمشوشى   -1
 رئيساً و
        عليم على          أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. أنسى أحمد عبد ال -2

 عضوا ً 
                 أ.د. نهى عثمان قرنى غريب              أستاذ بالكلية -3

 عضواً 

 
  ربيع 
2018 

وافق  
 المجلس

 

ً ثالث    -الهندسة الميكانيكية :: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضو  

منح 
 الدرجات

 الء الدين محمد سعد الديننهى عاسم الطالب:  

إنتقال الحرارة بالسريان القطرى الدوامى بين قرصين موضو : 
 . متوازيين وتطبيق المبادل الحرارى المناظر لنو  السريان

Heat transfer of swirling radial flow between 

parallel circular disks and its heat exchanger 

application.  
.د. مدحت محمود أحمد سرور ، أ.د. محمد عبد الفتاح أ تحت إشراف: 

 .محمد إبراهيم فايد

 دكتوراه
  ربيع 
2012 

وافق  
 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم   تابع

منح 
 الدرجات

 سالم أحمد ناجى قريطماسم الطالب:  

التصميم األمثل للعوامل المؤثرة على منظومة كهروضغطية موضو : 
 . اإلهتزازات الميكانيكية لحصاد الطاقة خالل

Optimization of the factors affecting energy 

harvesting piezoelectric system during mechanical 

vibrations.  
 .أ.د. حسن أنور الجمل ، أ.د. خالد توفيق محمد سليمانتحت إشراف: 

 دكتوراه 
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 وض إبراهيم زايدشهاب إبراهيم معاسم الطالب:  

 . التجفيف الحرارىموضو : 
Thermal dehydration (Drying Technology).  

 .أ.د. محمد محمود جمال الدين الحلوتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2018 

وافق  
 المجلس

 حسام حسن أحمد عبده صالحاسم الطالب:  

 . فصل مكونات الهواء الجوى وإسالتهاموضو : 
Air separation and liquefaction.  

 .أ.د. عبد الحميد عطية السيدتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2018 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 محمود كمال الدين على الشاذلى عاشوراسم الطالب:  

 .دراسات متقدمة في محركات الديزلموضو : 
 –خليط ديزل  )دراسة تأثير إستخدام مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

نافتا على أداء وإنبعاثات وخصائص اإلحترا  في  –ديزل حيوى 
 علماً بأن هذا التحديد ً يمس جوهر البحث. محركات اإلشتعال بالكبس(

Studying the effect of cracked naphtha/biodiesel/ 

diesel blends on performance emissions and 

combustion characteristics of compression ignition 

engine. 
أ.د. محمد محمد القصبى خليفة )رحمه هللا( ، أ.د. يحيى تحت إشراف:  

 .عبد المنعم أحمد الدرينى ، د. أحمد السعيد يوسف محمد الوردانى
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

Energy Journal, Vol. 192, February 2019. 
  -ة من : على أن تكون اللجنة مكون

              أ.د. السيد محمد عبد الجواد مرزو    أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

  أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطاأ.د. أيمن إبراهيم بكرى                -2
 عضوا ً 

    أ.د. يحيى عبد المنعم أحمد الدرينى    أستاذ مساعد بالكلية -3
 عضواً مشرفاً و

ماجستير  
وم العل

 الهندسية 

  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم   تابع

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 أحمد محمد حمدى مصطفى الشافعىاسم الطالب:  

 .تحسين إنتقال الحرارة لنافورة تبريد تصادميةموضو : 
Heat transfer enhancement of jet cooling 

impingement. 
 ..د. مدحت محمود أحمد سرورأتحت إشراف:  

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
  أ.د. مدحت محمود أحمد سرور           أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساً مشرفاً و
     أستاذ متفرغ بالكلية             أ.د. حسن أنور حسن الجمل     -2

 
  ربيع 
2018 

وافق  
 المجلس
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 عضوا ً 
     رغ بالكلية       أستاذ متف أ.د. السيد محمد عبد الجواد مرزو     -3

 عضواً 
            أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. سامى مرسى الشربينى أحمد       -4

 عضواً 
                    أستاذ بالكليةاب جابر أحمد أدم               أ.د. إيه -5

 عضواً 

إعادة 
تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 مد فارو  زكى مصطفىمحاسم الطالب:  

 .إنتقال الحرارة خالل التكثيف على الطبقة الرقائقية لألنابيبموضو : 
Heat transfer of film condensation on tubes. 

أ.د. عبد الحميد عطية السيد ، أ.د. أسامة أحمد تحت إشراف:  
 .المصرى

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً     أستاذ متفرغ بالكليةد          عبد الحميد عطية السي أ.د. -1
 رئيساً و
            أ.د. عبد الحميد إبراهيم جمعة على   أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً 
              أستاذ متفرغ بالكلية       أ.د. محمد خليل إبراهيم حسين -3

 عضواً 
             ةأ.د. سامى مرسى الشربينى أحمد      أستاذ متفرغ بالكلي -4

 عضواً 
   أستاذ ورئيس القسم بالكليةى المغالنى     أ.د. وائل محمد مصطف -5

 عضواً 

 
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  
 طلبه

 دكتوراه  أندرو نبيل عزيز مقاراسم الطالب:  
  خريف 
2019 

وافق  
 المجلس
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 ً  -الهندسة المعمارية : : قسم رابعا

تشكيل 
 حكملجنة ال

 خالد عبد هللا محمد كليباسم الطالب:  

إتجاهات التوسع العمرانى للمدن والعوامل المؤثرة عليه في موضو : 
 .ليبيا )دراسة تطبيقية مدينة الخمس/ ليبيا(

Directions urban expansion of cities and the factors 

affecting it in Libya (An applied study on the city of 

Al-Khoms / Libya). 
أ.د. يسرى عبد القادر عزام ، أ.د. إبراهيم السيد تحت إشراف: 
 .معروف إبراهيم

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
* 19th International Conference on Cities and 

Urban Development held in Singapore, 11-12 

September 2012. 
  -من : على أن تكون اللجنة مكونة 

           أ.د. محمد عبد العال إبراهيم شحاته  أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. يسرى عبد القادر محمد عزام       -2
 عضوا ً و

أستاذ ورئيس القسم بكلية      أ.د. حاتم عبد المنعم الطويل       -3
 الفنون 

           الجميلة جامعة الدلتا                                               
 عضواً 

مشرفاً          أ.د. إبراهيم السيد معروف إبراهيم  أستاذ بالكلية -4
 عضواً و

 دكتوراه 
  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 رنا أحمد محمد البدرىاسم الطالب:  

نهج لتطوير قوانين  –حضرية تدفق الهواء في المناطق الموضو : 
 .البناء

Air flow in urban areas an approach to improve 

buildings regulations. 
أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم ، أ.د. محمد أنور  تحت إشراف: 

 .محمد فكرى ، د. بكر محمد جمعة
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

         أستاذ متفرغ بالكلية  فرغلىأ.د. طار  عبد الحميد مصطفى  -1
 رئيساً 

              أستاذ ورئيس القسم بالكلية     أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم   -2
مشرفاً                                                                        

 عضوا ً و
                لكليةأ.د. خالد السيد محمد الحجلة            أستاذ با -3

 عضواً 

 
  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس
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 ً  -الهندسة الكيميائية : : قسم   خامسا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضو  

منح 
 الدرجات

 هند أحمد مصباح محمد عبد الرحمناسم الطالب:  

دراسة تحلية المياه بإستخدام الديلزة الكهربية مشغل موضو : 
 . المتجددةبواسطة مصادر الطاقة 

Investigation of desalination by electrodialysis 

reactor and powered by renewable energy 

resources.  
أ.د.شعبان على عطية نصير ، أ.د. أحمد حسن محمد تحت إشراف: 

 .الشاذلى ، أ.د. إبراهيم حسن محمد إبراهيم

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2016 

وافق  
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مايكل القس جرجس تاوضروس جرجساسم الطالب:  

تحضير أنسجة مكونة للعظام البشرية عن طريق األغشية موضو : 
 .ذات السقاًت كوسيط إلنماء الخاليا الجذعية

Scaffolds for bone tissue engineering. 
أ.د. منى محمود محمد نعيم ، أ.د. شعبان على عطية  تحت إشراف: 

 .نصير
 شر في :مقبول للن* المهندس المذكور له بحث 

International Conference on Materials Science and 

Engineering Recent Advances and Challenges 

(ICMSE-RAC 2018) E-JUST. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

            أستاذ متفرغ بالكليةحمد أمين عبد العظيم زعطوط  أ.د. أ -1
 رئيساً 

مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكلية            أ.د.  منى محمود محمد نعيم -2
 عضوا ً و

مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. شعبان على عطية نصير           -3
 عضواً و

أستاذ باًكاديمية العربية للعلوم أ.د. محمود محمد عليوه                  -4

                     والتكنولوجيا
                                                                                

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  
 طلبه

 آية السيد عبد الونيس محمداسم الطالب:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2018 

وافق  
 لمجلسا
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 ً      -:هندسة الغزل والنسيج : قسم  سادسا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضو  

منح 
 الدرجات

 مروة محمود عبد الحميد عيسى سعداسم الطالب:  

 . التخصيص الكمى في صناعة المالبس الجاهزةموضو : 
Mass customization in the apparel industry.  

حمد فهمى شتا ، أ.د. محمد نشأت عباس أ.د. عايدة متحت إشراف: 
 .فرس ، أ.د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى

 دكتوراه 
  ربيع 
2016 

وافق  
 المجلس

 

ً بعسا  -: هندسة الحاسب والنظم : قسم  ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضو  

منح  
 الدرجات

 أحمد مجدى أحمد محمود عيداسم الطالب:  

 . لنصوص العربيةنحو إستيعاب اآللة لموضو : 
Towards machine comprehension for Arabic text.  

أ.د. نجوى مصطفى إسماعيل المكى ، أ.د. خالد مجدى تحت إشراف: 
 .حسين ناجى

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

تشكيل 
 لجنة الحكم

 سمر محمد على على أبو زيداسم الطالب:  

 .ء بإستخدام التعلم بواسطة األلهالتنبؤ باألخطاموضو : 
)اإلتجاه نحو نموذج محسن لتقييم  مع تحديد عنوان البحث ليصبح :
علماً بأن هذا التحديد ً يمس جوهر  البرمجيات بإستخدام تقنيات التعلم(

 البحث.
Towards an enhanced software assessment model 

using learning techniques. 
محمد سعيد حلمى أبو جبل ، أ.د. سهير أحمد فؤاد  أ.د. تحت إشراف: 

 .بسيونى ، أ.د. مصطفى يسرى زكى النعناعى
 شر في :مقبول للن* المهندس المذكور له بحث 

*1st International Conference on Pedagogical Innovation 

and Technology Enhanced Learning,   26-27 October 

2019, Alexandria, Egypt. 

* 2019 International Conference on Advances in the 

Emerging Computer Technologies (AECT 2019), 10-12, 

2020, Madinah, K.S.A. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً       أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. محمد سعيد حلمى أبو جبل     -1
 رئيساً و
مشرفاً   أستاذ مساعد متفرغ بالكلية        بسيونى  أ.د. سهير أحمد فؤاد -2

 عضوا ً و
 أستاذ مساعد متفرغ بمعهد البحوثأ.د. صالح عبد الشكور الشهابى      -3

 عضواً 
        أستاذ مساعد بالكلية      د. مروان عبد الحميد محمد تركى  أ. -4

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 -: هندسة الحاسب والنظم : قسم    تابع

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  
 طلبه

 طار  محمد محمود محمد نوارهاسم الطالب:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 

ً ثامن   -:  الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم   ا
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تاريخ   الدرجة الموضو  
 القيد

 القرار

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 لمريم تافيس كيتاوسهاسم الطالب:  

تقييم تأثير نظام طبقة الماء الساخن في مستوى الجرعة موضو : 
 .اإلشعاعية خالل التشغيل العادى وحاًت الحوادث

Evaluating the effect of hot water layer system in 

radiation dose level during normal operation and 

accident conditions. 
د. سعيد عبد المجيد السيد عجمى ، أ.د. محسن عبده أ.تحت إشراف: 

 .أبو مندور ، د. رويدة فايز محمود
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

     أ.د. محسن عبده أبو مندور            أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً مشرفاً و

مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. سعيد عبد المجيد السيد عجمى -2
 عضوا ً و

  أ.د. علياء عادل محمد بدوى           أستاذ ورئيس القسم بالكلية   -3
 عضواً 

   أستاذ متفرغ بهيئة الطاقة الذريةأ.د. محمد كمال عبد هللا شعت        -4
 عضواً 

ماجستير  
 العلوم

 والتكنولوجيا

 النووية 

  ربيع 
2018 

وافق  
 المجلس

 محمد يحيى حامد يحيىاسم الطالب:  

تأثير نواتج غازات اًنشطار في ثانى أكسيد اليورانيوم  : موضو
 .المتكافئ

Effect of gas fission products in the stoichiometry of 

uranium dioxide. 
أ.د. محمد السيد سليمان ناجى ، أ.د. علياء عادل محمد تحت إشراف: 

 .بدوى ، د. سارة محمد ياسر محمد خليل
  -ونة من : على أن تكون اللجنة مك

                    أ.د. محسن عبده أبو مندور      أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكليةأ.د. علياء عادل محمد بدوى      -2
 عضوا ً و

أستاذ مساعد بهيئة الرقابة النووية   أ.د. مهجة حسن الغريب      -3
     واًشعاعية 

                                                                                   
 عضواً 

ماجستير  
 العلوم

 والتكنولوجيا

 النووية 

  ربيع 
2018 

وافق  
 المجلس

 -:  الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم   تابع

تاريخ   الدرجة الموضو  
 القيد

 القرار

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 د أحمد محمدمالذ ثابت سياسم الطالب:  

 .إدارة الوقود النووىموضو : 
Nuclear fuel management. 

علياء عادل ، أ.د.  محمد ياسر محمد أنور خليلأ.د. تحت إشراف: 
 .أحمد عماد الدين فتح هللا عماد، د.  محمد بدوى

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
              يةأستاذ متفرغ بالكل  أ.د. سعيد عبد المجيد السيد عجمى -1

 رئيساً 

ماجستير  
 العلوم

 والتكنولوجيا

 النووية 

  ربيع 
2018 

وافق  
 المجلس
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مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية     محمد ياسر محمد أنور خليل أ.د.  -2
 عضوا ً و

مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةأ.د. علياء عادل محمد بدوى            -3
 عضواً و

أستاذ مساعد بهيئة الرقابة النووية               مهجة حسن الغريبأ.د.  -4

                  ة واإلشعاعي
                                                                                   

 عضواً 
 

 ً      -:هندسة المواصالت : قسم  تاسعا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضو  

منح  
 الدرجات

 عال على محمد عبد المنعم حسنلطالب:  اسم ا

 . نمذجة محطات الحاويات عالية اإلزدحامموضو : 
Modelling of highly congested container terminals.  

أ.د. محمد السيد محمد النجار ، أ.د. محمد حمدى صالح تحت إشراف: 
 .الدين علوانى ، د. عادل محمد فهيم

 دكتوراه 
  خريف 
2015 

وافق  
 سالمجل

 روان أحمد السيد إبراهيماسم الطالب:  

 . تقييم أداء الشبكات األرضية في تسليح الطبقات األسفلتيةموضو : 
Performance evaluation of geogrids in: 

Reinforcement of asphaltic layers.  
أ.د. جمعة خميس محمد موسى ، أ.د. وائل على السيد تحت إشراف: 

 .بخيت

ماجستير  
م العلو

 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 مصطفى الحصافى عبد العزيز شرف الديناسم الطالب:  

تقنيات إعادة تدوير األسفلت ونمذجة المواد األسفلتية المعاد موضو : 
 . تدويرها بإستخدام الجزيئات المحددة

Asphalt recycling techniques and finite element 

modeling of recycled AC materials.  
أ.د. وائل على السيد بخيت ، د. مجدى محمد كامل تحت إشراف: 

 .شاهين

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

 -:هندسة المواصالت : قسم    تابع

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 حاتم طه محمد أحمد طهاسم الطالب:  

ي ف (Drone)إستخدام نظم التصوير الرقمى الحديثة موضو : 
 .تطبيقات الهندسة المدنية

Using new digital imaging techniques (Drone) in civil 

engineering applications. 
 .أ.د. سيد عبد المنعم إبراهيم الناغىتحت إشراف:  

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
ً     أ.د. سيد عبد المنعم إبراهيم الناغى  أستاذ متفرغ بالكلية -1  مشرفا
 رئيساً و
            أ.د. على محمد عبد المنعم حسن      أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً 
    أ.د. محمد السيد محمد النجار         أستاذ ورئيس القسم بالكلية -3

 عضواً 

 
  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

 

     -:  الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم   اً عاشر

 القرار يد تاريخ الق الدرجة الموضو  

وافق    خريف ماجستير   أحمد جمال حامد القفصاسم الطالب:  تشكيل  
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لجنة  
 الحكم

التدابير قصيرة وطويلة األمد لتحسين كفاءة الطاقة في موضو : 
 .المجال البحرى

Short and long term measures for marine energy 

efficiency improvement. 
، أ.د.أكرم  أ.د. محمد مرسى عبد المجيد سالمة الجوهرىتحت إشراف: 

 .عماد الدين زيد ، د. محمد رضا السيد شومان
المهندس المذكور له بحث منشور في : مجلة هندسة اإلسكندرية 

 .25/7/2019بتاريخ

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
    أستاذ متفرغ بالكلية     أ.د. عادل عبد الحليم أحمد بنوان            -1

 رئيساً 
سى عبد المجيد سالمة الجوهرى  أستاذ ورئيس أ.د.  محمد مر -2

 القسم بالكلية            
مشرفاً                                                                          

 عضوا ً و
أستاذ ووكيل الدراسات                    أ.د. إبراهيم صاد  صديق    -3

 العليا 
باًكاديمية العربية                                                        

 للعلوم 
            والتكنولوجيا                                                        

 عضواً 

العلوم 
 الهندسية 

 المجلس 2017
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 -:  الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم   تابع

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 أحمد سليمان أحمد سليمان محموداسم الطالب:  

الهندسة التكاملية لخطوط  األنابيب البحرية وضمان نقل الغاز موضو : 
 .في المياه العميقة

Sub sea pipeline integrity and gas flow assurance. 
أ.د. محمد عباس حلمى قطب ، أ.د. عادل عبد الحليم تحت إشراف:  

 .أحمد بنوان
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

     أ.د. يسرى محمد أنور وًية                     أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

   أستاذ متفرغ بالكليةبد السالم عبد الناصر يحيى       أ.د. يحيى ع -2
 عضوا ً 

     أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. محمد عباس حلمى قطب                  -3
مشرفاً                                                                          

 عضواً و
     أستاذ متفرغ بالكلية        أ.د. مسعد مصلح عبد المجيد إبراهيم  -4

 عضواً 
أ.د. محمد مرسى عبد المجيد سالمة الجوهرى  أستاذ ورئيس  -5

     القسم بالكلية
                                                                                   

 عضواً 

 
  ربيع 
2019 

وافق  
 المجلس

 أحمد صبحى عبد السالم مقلد مقلداسم الطالب:  

 .دراسة عددية ًداء توربين هوائى عائمموضو : 
Numerical study of flooding wind energy converter. 

باس حلمى قطب ، أ.د. عادل عبد الحليم أ.د. محمد عتحت إشراف:  
 .أحمد بنوان ، د. ياسر محمد أحمد عبد الراز 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
     أ.د. يسرى محمد أنور وًية                     أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساً 
   ليةأ.د. هبة وائل صديق لهيطة                     أستاذ متفرغ بالك -2

 عضوا ً 
     أ.د. محمد عباس حلمى قطب                  أستاذ متفرغ بالكلية -3

مشرفاً                                                                          
 عضواً و

    أستاذ متفرغ بالكلية         أ.د. مسعد مصلح عبد المجيد إبراهيم  -4
 عضواً 

مرسى عبد المجيد سالمة الجوهرى  أستاذ ورئيس أ.د. محمد  -5
     القسم بالكلية

                                                                                   
 عضواً 

 
  ربيع 
2019 

وافق  
 المجلس
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 -:  الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم   تابع

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 مصطفى طار  عبد الباسط محمود الجندى:  اسم الطالب
 .تحسين أداء الطاقة للسفن وتأثيرها على صناعة النقل البحرىموضو : 

Improving energy performance of ships and impact on 

maritime industry. 
أ.د. محمد مرسى عبد الحميد سالمة الجوهرى ، أ.د. إبراهيم  تحت إشراف:  
 . صاد  صديق

  -ن تكون اللجنة مكونة من : على أ
      أ.د. يسرى محمد أنور وًية                     أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساً 
     أ.د. هبة وائل صديق لهيطة                     أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً 
      أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. محمد عباس حلمى قطب                  -3

 عضواً 
      أ.د. عادل عبد الحميد أحمد بنوان              أستاذ متفرغ بالكلية -4

 عضواً 
أ.د. محمد مرسى عبد المجيد سالمة الجوهرى  أستاذ ورئيس القسم  -5

     بالكلية
مشرفاً                                                                            

 عضواً و

 
  ربيع 
2019 

وافق  
 المجلس

 تامر عادل أحمد محمد عبد المجيداسم الطالب:  
تحسين إستخراج الطاقة لمحول طاقة األمواج من النو  المستخرج موضو : 

 .النفضى بإستخدام تقنيات الحوسبة اللينة
Energy extraction optimization of point absorber wave 

energy converter using soft computing technique. 

أ.د. محمد عباس حلمى قطب ، د. ياسر محمد أحمد عبد تحت إشراف:  
 .الراز 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
    أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. يسرى محمد أنور وًية                      -1

 رئيساً 
             كليةأستاذ متفرغ بال   أ.د. محمد عباس حلمى قطب                  -2

مشرفاً                                                                           
 عضوا ً و

     أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. عادل عبد الحميد أحمد بنوان               -3
 عضواً 

      أستاذ متفرغ بالكلية       أ.د. يحيى عبد السالم عبد الناصر يحيى -4
 عضواً 

أستاذ ورئيس القسم  مة الجوهرى  أ.د. محمد مرسى عبد المجيد سال -5

 عضواً    بالكلية

 
  ربيع 
2019 

وافق  
 المجلس

تعديل  
لجنة  
 إشراف 

 مصطفى محرم محمد حسن عمراسم الطالب:  

 . سالمة إرتكاز المنصات البحرية الرافعةموضو : 
، أ.د. عادل عبد الحليم  أ.د. يحيى عبد السالمة عبد الناصر يحيىتحت إشراف: 

 . أحمد بنوان ، د. تامر محمود حامد محمد أحمد
وذلك برفع أ.د. يحيى عبد السالم عبد الناصر يحيى األستاذ المتفرغ بالكلية 
وإسم د. تامر محمود حامد محمد أحمد األستاذ المساعد بالكلية من لجنة  

لجوهرى لحاجة اإلشراف وإضافة اسم أ.د. محمد مرسى عبد المجيد سالمة ا 
 البحث لتخصص سيادته.

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2013 

وافق  
 المجلس
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     -:  هندسة الرى والهيدروليكا: قسم   حادى عشر

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضو  

منح  
 الدرجات

 معاذ عمر محمدانى حامداسم الطالب:  

، جنوب (SUDD)دراسة هيدرولوجية لمنطقة المستنقعات موضو : 
 .السودان

A hydrologic study of the SUDD region, South 

Sudan.   
 .أ.د. محمد عبد الرحمن الجناينىتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

إعادة 
تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 رانيا السيد عبد الباقى السيداسم الطالب:  

 .يدروليكا البحيراتالنمذجة الكاملة للميزان المائى وهموضو : 
Integrated modelling of water balance and hydraulics of lakes. 

 .أ.د. راوية منير قنصوه ، د. محمد محمود عبد المعطىتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. عبد الرزا  أحمد السيد زيدان  -1
                        المنصوره

                                                                                    
 رئيساً 

مشرفاً      أ.د. راوية منير محمد قنصوه         أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضوا ً و

                أ.د. عصام عوض مصطفى جودة   أستاذ متفرغ بالكلية -3
 واً عض

 * إلعتذار أ.د. أحمد عزت األنصارى لظروف قهرية خاصة. 

 دكتوراه 
  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 شيماء إبراهيم محمد إبراهيم أماناسم الطالب:  
 .إنهيار السدود الترابية الصغيرة نتيجة الغمر بالمياهموضو : 

Earth embankment failure due to overtopping. 
أ.د. محمد عبد الراز  محمد رز  ، أ.د. ربيع إبراهيم تحت إشراف:  
 .محمد نصر بيرو

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
              أستاذ متفرغ بالكليةراوية محمد منير قنصوة           أ.د.  -1

 رئيساً 
مشرفاً     أ.د. ربيع إبراهيم محمد نصر بيرو   أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً و
      أ.د. مجدى محمد إبراهيم أبو العال   أستاذ مساعد متفرغ بالكلية -3

 عضواً 

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس
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 -: قسم هندسة اإلنتاج :   عشر  ثانى

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضو  

تعديل  
لجنة  
 إشراف 

 أحمد محمد محمد محمود حسن حلبىاسم الطالب:  

متقدمة في التصميم الميكانيكى بإستخدام الطبقات ال CAMموضو : 
 . CADالمركبة / تطبيق برامج 

أ.د. مصطفى أحمد أحمد هاللى ، د. إسالم محمد الجالى تحت إشراف: 
 .عبد السالم

وذلك بإضافة د. يحيى محمد يوسف األستاذ المساعد باًكاديمية العربية 
 ه.للعلوم والتكنولوجيا لسستفادة من تخصص سيادت

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2013 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  
 طلبه

 محمد جالل محمد مهنااسم الطالب:  
ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2008 

وافق  
 المجلس

 

 -:  الرياضيات والفيزياء الهندسية قسم : ثالث عشر  

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضو  

تشكيل 
 لجنة الحكم

 يحيى حلمى حسن محمد يحيىطالب:  اسم ال

 .تطبيق تقنيات جديدة للحل األمثل في نظم القوى الكهربيموضو : 
Application of new optimization techniques to 

electrical power systems. 
أ.د. أحمد حسن متولى الشريف ، أ.د. جالل أحمد  تحت إشراف: 

 .د صالح متولىمصطفى القبرصى ، أ.د. ياسمين أبو السعو
 شر في :مقبول للن* المهندس المذكور له بحث 

ISGT Europe 2019 held in University Polithnica of 

Bucharest, Romania, 29 September – 2 October 

2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكلية   أ.د. أحمد حسن متولى الشريف       -1
 رئيساً و
مشرفاً  أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. جالل أحمد مصطفى القبرصى       -2

 عضوا ً و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. عرفه عبد الظاهر عفيفى ناصف   -3

  كفر الشيخ
                                                                                   

 عضواً 
      أستاذ بالكلية                 بهاء الدين محمد الرفاعى أ.د. هشام -4

 عضواً 

 دكتوراه 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 -:قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية  : تابع  

تشكيل 
 لجنة الحكم

 أبانوب جورج كامل شنودةاسم الطالب:  

 -نمذجة ومحاكاة تدفق الموائع التي تحكمها معادًت نافييه موضو : 
 .ستوكس

Modeling and simulation of fluid flow governed by 

Navier – Stockes equations. 
 .أ.د. ثروت نجيب حنا ميخائيل ، د. إيمان حمدى حراز تحت إشراف: 

 شر في :مقبول للن* المهندس المذكور له بحث 
The 8th International Conference on System 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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Modeling and Optimization, Barcelona, Spain, 12-15 

February 2020. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً       أستاذ متفرغ بالكلية      أ.د. ثروت نجيب حنا ميخائيل -1
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة  أ.د. مختار شنودة فلتس عبد النور    -2

   اًسكندرية
                                                                                  

 عضوا ً 
       أستاذ مساعد متفرغ بالكلية    أ.د. فارو  أحمد السيد البرقى   -3

 عضواً 
 

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
  تاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األس  - 1

 اإلمتحان الشامل لكل من : 

 اإلسم   القسم

 الهندسة الكهربية 

 أحمد حسين حسن مسعود السقا

 أميرة جمال محمد إبراهيم 

 هدى فوزى السيد عبد النبى

 هندسة الرى و الهيدروليكا 
 سارة أسامة حسين محمد أيوب 

 سماء أبو بكر الصديق إبراهيم أبو زيد عبد هللا أ

 محمود أحمد على أحمد راشد الهندسة النووية و اإلشعاعية 

 الهندسة المعمارية 
 عال على محمود بيومى على

 أسماء محمد مصطفى بركات
 

 وافق المجلس على إعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل.  القرار:
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 ( موضوعات عامة )دراسات علياتابع : 
  نتيجة النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد  - 2

 الهندسة البحرية وعمارة السفن. الهندسة اإلنشائية ، : في 2019خريف و 2018حريف  دبلوم الدراسات العليا 
 وافق المجلس على إعتماد النتيجة.  القرار:

البحوث بشأن إعفاء الطالب ر وكيل الكلية للدراسات العليا وظر في المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتوالن - 3
 . ماجستير الهندسة من قسم الهندسة الكيميائية من التويفل لظروفة الصحية   -إيهاب أحمد على حسن  /

 . لصحية مجلس الكلية على إعفاء الطالب من التويفل لظروفه اوافق  القرار:
 

 


