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  2018 /15/5بتاريخ  العاشرةالجلسة 

برئاسة السيد األستاذ  2018 /15/5اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
، وأمانة سر  يم والطالب والمكلف بتسيير أعمال عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعل – سعيد محمد عبد القادر عالم الدكتور/

المدير التنفيذى للبرامج العلمية المتخصصة والمكلف  – مجدى عبد العظيم أحمد سليمان /ورـــالمجلس السيد األستاذ الدكت
 وقد حضر الجلسة كل من: للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية بتسيير أعمال 

   رؤساء األقسام 

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

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

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

 أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى  أ.د. محمد السيد محمد النجار  

 أ.د. محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى  م المصرىأ.د. عمرو أحمد عبد المنع 

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

   أساتذة من األقسام

 أ.د. مجدى عبد المنعم المسيرى  أ.د. محمد السيد سليمان ناجى 

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

 أ.د. حسن أنور الجمل  اليةأ.د. يسرى محمد أنور و 

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

 أ.د. عبد الفتاح أنور رزق  أ.د. فيفى محمد عبد الرسول 

   أ.د. شريف محمد حافظ أحمد 

   أساتذة مساعدين من األقسام
 د. هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى  حسام محمد فريد الحبروكد.  
   لكلية من الخارجأعضاء مجلس ا 

 ب. أعضاء من خارج الكلية  أ. أعضاء من داخل الكلية 
 المهندس / أسامة مهدى محمد إبراهيمالسيد   أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوى 
 السيد اللواء أ.ح. د / عصام الدين أحمد ثابت  محمد نزيه الدرينىأ.د.  

 لمركز الهندسى لقطاع الهندسة المدنية والمعمارية(د. طارق محمد إبراهيم )المدير التنفيذى ل مدعـوون
  .أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسننيابة عن أ.د. أنسى أحمد عبد العليم وقد حضر : 

أ.د. راوية منير قنصوة ، أ.د. هانى محمد عبد الجواد عياد ، أ.د. هاشم فهمى عبد الحليم اللبان ، أ.د.  اعتذر عن عدم الحضور:
 دوح عوض ، م. أسامة السيد الجناينى.هيثم محمد مم

، د. زكريا محيى الدين شلومة. أ.د. أحمد حسنى الحيوى )مدير وحدة ضمان الجودة(أ.د. هبة وائل لهيطة ، أ.د. حسن على حسن وردة ، تغيب عن الحضور: 
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مكلف بتسيير أعمال عميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وال –استهل السيد األستاذ الدكتور / سعيد محمد عالم 
عضاء مجلس الكلية أل التهنئةالكلية الجلسة "بسم هللا الرحمن الرحيم" ورحب بالسادة أعضاء المجلس ، وقدم سيادته 

 ، وشرع المجلس بعد ذلك فى مناقشة الموضوعات التالية: حلول شهر رمضان المباركبمناسبة 

 .2018 أبريل 17بتاريخ  2017/2018عام الجامعى لل تاسعةالالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
 

 

 -اً : الموضوعات العامة :ثاني
 (33)ومشيياركة  28/4/2018بإقاميية سييوق العمييل الاندسييى الثييامن عشيير يييوم السييبت الموافييق مجلييس الكلييية علمييا  أحيييط  – 1

 باإلسكندرية. نواب رئيس الجامعة ونقيب الماندسين شركة باإلضافة للمركز الاندسى ، وحضور السادة
مجلس الكلية علما  بصدور قرار السييد األسيتاذ اليدكتور / رئييس الجامعية بتعييين السييد األسيتاذ اليدكتور / مجيدى عبيد أحيط  – 2

األستاذ بقسم هندسة الحاسب والنظم ، مديرا  تنفيذيا  لصندوق البيرامج العلميية المتخصصية ولميدة عيامين  –العظيم أحمد سليمان 
 تاريخ صدور القرار. 19/4/2018تاريخ  إعتبارا  من

للبيييرامج العلميييية المتخصصييية )برنيييامج هندسييية الغييياز  (ARS)إعتمييياد المعيييايير المرجعيييية  وافيييق مجليييس الكليييية عليييى – 3
 –برنامج هندسة الكاروميكانيكيا  –برنامج هندسة الحاسبات واإلتصاالت  –برنامج هندسة العمارة والتشييد  –والبتروكيماويات 

( والتيى تيم إعتمادهيا مين مجليس إدارة البيرامج العلميية المتخصصية برنا مج هندسة منصيات البتيرول البحريية وهندسية الشيواطىل
 .7/5/2018بجلسته بتاريخ 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والمكلف بتسييير  –سعيد محمد هالم وافق مجلس الكلية على تفويض األستاذ الدكتور /  – 4
عيد ، وذلي  بالدراسيات الاندسيية ديالت التيى اقترحتايا لجنية قطيا  إعتماد الئحة الساعات المعتمدة بعد التعيفى  لكليةعميد اأعمال 

والتييى تخييت  بييـ ،  4/4/2018فييى جلسييتاا الطارئيية بتيياريخ لجنيية القطييا   لقييرارموافقيية مجييالس األقسييام العلمييية ، وذليي  طبقييا  
ب السيياعة المعتمييدة ، وتخفيييف سيياعات المحاضييرات ، ورفييع سيياعات األعمييال )تييوزان الحمييل الدراسييى للطالييب ، وطريقيية حسييا

 المعملية( على النحو التالى :
 االبقاء على محتوى المقررات كما هى فى الالئحة السابق اعتمادها من مجلس الكلية. .1

عات المعتميدة الكليية فيى تلي  الالئحية دون تغييير السياالمقررات األساسية والتخصصية لبيرامج  اإلحتفاظ لجميع .2
 لتل  المقررات أو ساعات االتصال فياا.

تخفيييض سيياعات المقييررات )االنسييانيات والثقافييية( إلييى سيياعة واحييدة واالبقيياء علييى بعضيياا سيياعتين لظييروف  .3
 اإلعتماد.

التيى تتطليب مين  ABETسياعات وذلي  للتوافيق ميع اعتمياد  3جعل ساعات محاضرات الرياضيات والميكانيكيا  .4
ساعة معتمدة من تل  المقررات )عدا برنامج الاندسة المعمارية التى يتبيع فيى اعتمياد   32 اى برنامج هندسى

RIBA) 

تخفيض ساعة من محاضرات مقررات البرامج األساسية والتخصصية واضافتاا للتمارين مع اليزام عضيو هيئية  .5
ارين والتييى يمكيين بخصييو  فلسييفة التميي 2016التيدريس بتييدريس هييذ  السيياعة وذليي  تفعيييال  لالطيار المرجعييى 

 .لطالب المحاضرة وتالية لاا(تكون )بحيث ضماا للمحاضرات حتى تكون ملزمة لعضو هيئة التدريس 
 التعاون بين جامعة اإلسكندرية وجامعة اسكس بالمملكة المتحدة. إتفاقيةوافق مجلس الكلية على  – 5
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 -: الهدايا والتبرعاتثالثاً : 
جنيه  50000بمبلغ  (سيدب ) سيدى كرير للبتروكيماوياتشركة ل التبر  المقدم من قبووافق مجلس الكلية على  - 1

 .لصالح صندوق التكافل بالكلية )السوق الخيرى لطالب الكلية(وذل   (ال غير جنيه ألف خمسون)
عيام ميالى وتجيارى  ميدير –األستاذ / عبد الحفيظ عبد الباسيط حسين المقدم من العينى قبول التبر  وافق مجلس الكلية على  - 2

بجااز الخيدمات العامية للقيوات المسيلحة ، عبيارة عين فيري المصيليات الثالثية الموجيودة بمبنيى قسيم الاندسية الميكانيكيية 
 .(ال غير ألف جنيه أحد عشرجنيه ) 11000بسجاد موكيت تقدر فيمته اإلجمالية بمبلغ 

( دسيتة شيرابات طلبية 55ركة عيامر تكيس ، عبيارة عين عيدد )شيالمقيدم مين العينيى قبيول التبير  وافق مجلس الكليية عليى  - 3
جنيييه )خمسيية والف وثالثمائيية وخمسييون جنياييا  ال غييير( ، وذليي  لصييالح  5350وطالبييات ، تقييدر فيمتاييا اإلجمالييية بمبلييغ 

 صندوق التكافل بالكلية )السوق الخيرى لطالب الكلية(.
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 شئون هيئة التدريس

 أواًل: الترقيات والتعيينات
 

 تعيين فى وظيفة عالم ممتاز متعاقدال -
 القرار الموضو  القسم الوظيفة االسم م

1 
حمد توفيق أمحمود  ا.د.

   الجمال  
عالم ممتاز 

 متعاقد
الاندسة 
 الكاربية 

النظييير فيييى إقتيييراح مجليييس القسيييم بشييي ن 
تعاقييد سيييادته كعييالم  تجديييدالموافقيية علييى 

ممتيييياز متعاقييييد لمييييدة عييييام اعتبييييارا  ميييين 
 .17/1/2019 وحتى 18/1/2018

وافق 
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضو  القسم الوظيفة االسم م

 د. محمد على السيد النقيب    1
مدرس 
 مساعد

الاندسة 
 الميكانيكية 

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
 تعيييييييييييينبشيييييييييي ن الموافقيييييييييية علييييييييييى 

سيييييادته فيييييى وظيفيييية ميييييدرس بالقسيييييم 
 .ا الدكتورلحصوله على درجة 

وافق 
 المجلس

 د. محمود محمد طه محرم  2
مدرس 
 مساعد

الاندسة 
 الكيميائية 

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
 تعيييييييييييينبشيييييييييي ن الموافقيييييييييية علييييييييييى 

سيييييادته فيييييى وظيفيييية ميييييدرس بالقسيييييم 
 .الدكتورا لحصوله على درجة 

وافق 
 المجلس

 

 مساعد التعيين فى وظيفة مدرس -
 رارالق الموضو  القسم الوظيفة االسم م

1 
نسمة محمد صالح . م

     البرعى  
 ةمعيد

الاندسة 
 المعمارية 

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
 تعيييييييييييينبشيييييييييي ن الموافقيييييييييية علييييييييييى 

فيييييييييى وظيفييييييييية ميييييييييدرس  اسييييييييييادتا
عليييييييى  امسييييييياعد بالقسيييييييم لحصيييييييولا

 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس

 ةمعيد     سمر محمود فؤاد  . م 2
الاندسة 
 الكيميائية 

ح مجلييييييس القسييييييم النظيييييير فييييييى إقتييييييرا
 تعيييييييييييينبشيييييييييي ن الموافقيييييييييية علييييييييييى 

فيييييييييى وظيفييييييييية ميييييييييدرس  اسييييييييييادتا
عليييييييى  امسييييييياعد بالقسيييييييم لحصيييييييولا

 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس

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

 القرار الموضو  القسم الوظيفة االسم م

1 
ا.د. حميييييدى عبيييييد العزييييييز 

 سيف  
ستاذ أ

 متفرغ 
 الاندسة

 الصحية  

النظيير فيييى إقتيييراح مجلييس القسيييم بشييي ن 
 للعميل سييادته ةاعار تجديدالموافقة على 

 للعييييام الثييييامنبجامعيييية بيييييروت العربييييية 
وحتيييييييييى  1/9/2018مييييييييين  اعتبيييييييييارا  

31/8/2019. 
نسييييبة اإلعييييارة علييييى مسييييتوى القسييييم: 

25% 

وافق 
 المجلس

2 
ا.د. محمييييييد عبييييييد الفتيييييياح 

 ديوان
ستاذ أ

 متفرغ 
الاندسة 
 ة  االنشائي

النظيير فيييى إقتيييراح مجلييس القسيييم بشييي ن 
 النيييييدب الكليييييى  تجدييييييدالموافقييييية عليييييى 

 مييييييين اعتبيييييييارا  لميييييييدة عيييييييام  سيييييييادتهل
 31/8/2019وحتيييييييييييييييى   1/9/2018

وافق 
 المجلس
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للعمييييل عميييييدا  للمعاييييد العييييالى للاندسيييية 
)فيييى إطيييار العيييام والتكنولوجييييا بيييالبحيرة 

 الحادى عشر(
نسييييبة اإلعييييارة علييييى مسييييتوى القسييييم: 

15% 

3 
حمييييييد أ.د. محمييييييد ميييييياهر ا

 شاهين 
 ستاذأ

هندسة 
 مواصالت 

النظييير فيييى إقتيييراح مجليييس القسيييم بشييي ن 
 للعمييل سيييادته ةاعييار تجديييدالموافقيية علييى 

بمكتب االبدا  الفنى لالستشارات الاندسية 
فييى  بالمملكيية العربييية السييعودية  –بجييدة  –

مييييييين  اعتبيييييييارا   اطيييييييار العيييييييام السيييييييادس
 .31/7/2019وحتى  1/8/2018

 %18اإلعارة على مستوى القسم: نسبة 

وافق 
 المجلس

4 
ا.د. عمييييرو محمييييد باجييييت 

 الطويل 
 هندسة االنتاج  ستاذأ

النظييير فيييى إقتيييراح مجليييس القسيييم بشييي ن 
 تعييديل التوصيييف الييوظيفىالموافقيية علييى 

ستاذ بقسم الاندسة الصناعية أمن  لإلعارة
وادارة اليييينظم اليييييى عميييييد كليييييية هندسييييية 

ة ة المصيييييريالتصيييييميم االبيييييداعى بالجامعييييي
 .اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

وافق 
 المجلس

 د. محمد نصر احمد نصر  5
ستاذ أ

 مساعد 
الاندسة 

 الميكانيكية 

النظيييير فييييى إقتييييراح مجلييييس القسييييم بشيييي ن 
ميع تغييير  سيادته ةاعار تجديدالموافقة على 

ى تنيييمقييير االعيييارة اليييى شيييركة بيييرات   وي
وحتييييى  1/8/2018ميييين  اعتبييييارا  الكندييييية 

 .فى إطار العام الثالث 31/7/2019
 %20نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

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

 مدرس  حمد رجب أد. طارق محمد  6
الاندسة 

 االنشائية  

النظيير فيييى إقتيييراح مجلييس القسيييم بشييي ن 
 للعميل سييادته ةاعار تجديدالموافقة على 

ة واليييييية اركانسييييياس بالوالييييييات بجامعييييي
) فييى اطييار كييية لمييدة عييام المتحييدة االمري
 5/8/2018مييين  اعتبيييارا   (عيييام خيييامس

 .4/8/2019وحتى 
نسييييبة اإلعييييارة علييييى مسييييتوى القسييييم: 

15% 

وافق 
 المجلس

7 
حمييد عبييد أد. علييياء عييادل 

 الحليم 
 هندسة االنتاج  مدرس 

النظيير فيييى إقتيييراح مجلييس القسيييم بشييي ن 
ا سيييييادتال ةاعييييار ميييينحالموافقيييية علييييى 

وذلي   لمدة عيامبكندا  Mc Masterلجامعة 

 .تاريخ السفر اعتبارا من 
نسييييبة اإلعييييارة علييييى مسييييتوى القسييييم: 

17% 

وافق 
 المجلس

8 
حميييييد السيييييعيد يوسيييييف أد. 

 محمد الوردانى 
 مدرس 

اندسة ال
 ميكانيكية ال

النظيير فيييى إقتيييراح مجلييس القسيييم بشييي ن 
 ادتهسيييل النيدب الكليى ميينحالموافقية عليى 

 ميييييييييين اعتبييييييييييارا   ولألمييييييييييدة عييييييييييام 
 24/11/2019وحتييى   25/11/2018

بيرج  –للعمل بالجامعة المصرية اليابانية 
 .العرب

نسييييبة اإلعييييارة علييييى مسييييتوى القسييييم: 
20% 

وافق 
 المجلس
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 : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة اً لثثا

 القرار الموضو  القسم الوظيفة االسم م

1 
ميييييييد فيييييييؤاد محميييييييد د. مح
 مدكور

ستاذ أ
 مساعد  

الاندسة 
 الكاربية 

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشيي ن 
تجديييد الطلييب المقييدم ميين سيييادته ل رفييض

بيييييدون مرتيييييب  ةخاصيييييال ةجــــــــيييييـازاأل
التيييى تعميييل بالوالييييات  ةلمرافقييية الزوجييي

اطار عام المتحدة االمريكية لمدة عام فى 
تى ح 1/1/2018من  اعتبارا   ثانى عشر

31/12/2018 . 
 اليوجد. : ةعدد سنوات اإلعار

رفض 
مجلس 

الكلية تجديد 
األجازة 
 لسيادته
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   -: الخدمة اإلستقاالت وإنهاء:  اً رابع

 القرار الموضو  القسم الوظيفة االسم م

1 
ا.د. محميييييود عبيييييد المييييينعم 

 شراكى    
ستاذ أ

 متفرغ  
هندسة 

 المواصالت   

 النظيييييير فييييييى اقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم
االسييييييييتقالة علييييييييى  الموافقييييييييةبشيييييييي ن 

المقدميييييية ميييييين سيييييييادته اعتبييييييارا  ميييييين 
التييييييييييييييييياريخ التيييييييييييييييييالى  11/6/2018

النتايييييييياء اعييييييييارة سيييييييييادته علييييييييى أن 
تتبيييييييع القواعيييييييد والقيييييييوانين والليييييييوائح 

 .فى مثل هذ  الحاالت

وافق 
 المجلس

2 
د. محمد سعيد محمود كمال 

 حامد
 مدرس 

الاندسة 
 الميكانيكية  

القسييييييم  النظيييييير فييييييى اقتييييييراح مجلييييييس
االسييييييييتقالة علييييييييى  الموافقييييييييةبشيييييييي ن 

المقدميييييية ميييييين سيييييييادته اعتبييييييارا  ميييييين 
نظيييييييييييييييييرا  لظيييييييييييييييييروف  8/11/2017

 .عائلية خاصة

وافق 
 المجلس

 مدرس  د. خالد محى الدين سنة  3
الاندسة 
 االنشائية 

النظيييييير فييييييى اقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
االسييييييييتقالة علييييييييى  الموافقييييييييةبشيييييييي ن 

المقدميييييية ميييييين سيييييييادته اعتبييييييارا  ميييييين 
التييييييييييييييياريخ التيييييييييييييييالى  24/11/2017

النتايييييييياء االجييييييييازة الخاصيييييييية بييييييييدون 
مرتيييييب لمرافقييييية الزوجييييية النيييييى تعميييييل 

 بكندا.

وافق 
 المجلس

 

 -:اإلنتدابات اإلستشارات و : اً سخام
 القرار الموضو  القسم الوظيفة االسم م

1 
ا.د. على محمد عبد المنعم 

 حسن   
ستاذ أ

 متفرغ  
هندسة 

 المواصالت   

س القسييييم بشيييي ن النظيييير فييييى اقتييييراح مجليييي
علييييييى انتييييييداب سيييييييادته لتقييييييديم  ةالموافقيييييي

بعيييييييض االستشيييييييارات الاندسيييييييية للايئييييييية 
العامييييييييييية لنقيييييييييييل الركييييييييييياب بمحافظييييييييييية 
االسيييييييييييكندرية حتيييييييييييى بدايييييييييييية الفصيييييييييييل 
الدراسيييييييييييييييييييى للعيييييييييييييييييييام الجيييييييييييييييييييامعى 

، وذليييييييي  يييييييييومى األثنييييييييين  2018/2019
 والخميس من كل أسبو .

وافق 
 المجلس
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 -:اإلنتدابات اإلستشارات و:  تابع

2 
.د. مسعد مصلح عبد ا

 المجيد  
ستاذ أ

 متفرغ 

الاندسة 
البحرية 
وعمارة 
 السفن  

النظيييييير فيييييييى اقتييييييراح مجليييييييس القسيييييييم 
 علييييييى نييييييدب سيييييييادته ةبشيييييي ن الموافقيييييي

للتيييييييدريس بكليييييييية الاندسييييييية بجامعييييييية 
فيييييييياروس خييييييييالل الفصييييييييل الدراسييييييييى 
الثييييييييييييييييييانى للعييييييييييييييييييام االكيييييييييييييييييياديمى 

، وذلييييييييييييييييييي  ييييييييييييييييييييوم  2017/2018
 ساعات أسبوعيا . 3األثنين لمدة 

وافق 
 المجلس

     محمد السيد النجارا.د.  3
 ستاذأ

ورئيس 
 القسم

هندسة 
 المواصالت

 ةالنظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن الموافق
كمشرفا  عاما  على للعمل  على ندب سيادته

بجامعة دمناور كلية الاندسة مشرو  إنشاء 
لمدة عام إعتيارا  من النصف الثانى للعام 

ذل  يوم السبت ، و 2017/2018الجامعى 
 .من كل أسبو 

وافق 
 المجلس

 ا.د. حمدى عبد هللا قنديل     4
ستاذ أ

 مساعد 
الاندسة 

 الميكانيكية   

 ةالنظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن الموافق
للعمل بكلية الاندسة وعلوم  على ندب سيادته

المواد بالجامعة االلمانية بالقاهرة خالل 
الجامعى الفصل الدراسى الثانى للعام 

، وذل  يومى السبت  2017/2018
 ساعات أسبوعيا . 8والخميس لمدة 

وافق 
 المجلس

5 
أحمد د. ميسرة خيرى سيد 

 الطحان 
 مدرس 

هندسة 
 المواصالت 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للمشاركة فى  على ندب سيادته ةالموافق

تدريس مواد قسم هندسة الرى 
جامعة طنطا  - والايدروليكا بكلية الاندسة

فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
 8, وذل  يوم الخميس لمدة  2017/2018

 ساعات أسبوعيا .

وافق 
 المجلس
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 الشئون التعليمية

 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضو  م

الخطاب الوارد من قسم النظر فى  1
بش ن  الرياضيات والفيزياء الاندسية

الدراسى الثانى لمادة  إمتحان نصف الفصل
الفيزياء لطالب الفرقة اإلعدادية حيث كانت 
اإلجابات الصحيحة ألسئلة اإلمتحان 
مطبوعة أسفل الصفحة األولى فى إحدى 

 نماذج اإلمتحان.

ب ن تقوم لجنة أوصت اللجنة 
الممتحنين الخاصة بالمادة 
بعمل التقييم الالزم لضمان 
عدالة الدرجات بين الطلبة , 

صت اللجنة ب ن يفعل كما أو
دور لجان الممتحنين بمراجعة 
األسئلة والتوقيع من اثنين 
على األقل من اللجنة على 

 ورقة األسئلة.

 وافق المجلس على توصية اللجنة

النظر فى اإللتماس المقدم من ولى أمر  2
المقيد  –الطالب / محمد محمد سعد مادى 

بالفرقة األولى بقسم الاندسة البحرية 
ة السفن ، والذى تعرض لحادث وعمار

قطار أدى إلى بتر ساقيه ، ويلتمس فيه 
إلحاق نجله بالبرامج العلمية المتخصصة 
)برنامج هندسة الحاسبات واإلتصاالت( 

 نظرا  لظروفه.

أوصت اللجنة بتطبيق قرار 
 مجلس الكلية فى هذا الش ن.

 وافق المجلس على توصية اللجنة

دم من شقيقة ــاس المقــالنظر فى اإللتم 3
 –ب / محمد محمد سعد مادى ـــالطال

المقيد بالفرقة األولى بقسم الاندسة 
البحرية وعمارة السفن ، والذى تلتمس 
فبه عقد لجنة خاصة إلمتحانات الفصل 
الدراسى الثانى للعام الجامعى 

لشقيقاا بمستشفى دمناور  2017/2018
العام والذى تعرض لحادث قطار أدى إلى 

ه ، وذل  بمادتين رسم هندسى ، بتر ساقي
 ورياضة )تخلفات من السنة اإلعدادية(.

 

وافق المجلس على عقد لجنة 
خاصة للطالب فى مادتى التخلف 

، وأن  بمستشفى دمناور العام
يكون إمتحان الرسم الاندسى 

 (A-3)على 
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 الشئون التعليميةتابع : 
 

محمد وجيه ما ورد من ا.د. النظر فى  4
س لجان الرصد واإلمتحانات رئي -بدوى 

بقسم هندسة اإلنتاج ، بش ن إعتماد نسخ 
للفرقة  2016/2017نتيجة العام الدراسى 

الثالثة بقسم هندسة اإلنتاج بعد إجراء 
( طالب 6تعديالت لتصحيح حاالت عدد )

( طالب 2، وعدد ) 4-فى مادة الرياضيات
، وذل  فيما  2-فى مادة تكنولوجيا المواد

 الفصلية فقط. يخ  األعمال

نسخ الوافق المجلس على إعتماد  
الفرقة الثالثة قسم نتيجة الجديدة ل

عام الدراسى هندسة اإلنتاج لل
بعد إجراء  2016/2017

المعروضة على مجلس التعديالت 
قرر المجلس كذل  ، والكلية 

تشكيل لجنة برئاسة ا.د. وكيل 
الكلية لشئون التعليم والطالب ، 

 وعضوية كال  من:
مجدى عبد المنعم ا.د. . 1

 المسيرى
 ا.د. محمد نزيه الدرينى. 2

 ا.د. أنسى أحمد عبد العليم. 3

ا.د. حسام الدين محمد مراد . 4
 مغازى

وذل  لوضع الضوابط الخاصة 
للحد من اآلخطاء المادية فى 

 أعمال الكنتروالت.

النظر فى الموافقة على جوائز الكلية  5
معى للطالب المتفوقين للعام الجا

2016/2017. 

 
 وافق المجلس
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

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

 د. عالء عبد الفتاح عرفة 1
ستاذ مساعد أ

بقسم هندسة 
 الغزل والنسيج

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
الموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن بالثقافية 
الذى عقد  2018البيلت ويد للقطن  مؤتمر  حضور

في  5/1/2018حتى  3/1/2018خالل الفترة من 
وقد تم مدينه سان انتونيو بالواليات المتحدة االمريكية 

 القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق 
 المجلس

 

 -: المهمات العلمية :ثانياً 
 -: تغيير مقر المامة  – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
حمد محمد ناظم . أد

 السيد الريدى

بقسم درس م
 الاندسة الصحية
وعضو المامة 
 العلمية بالصين

ولجنيية الكلييية للعالقييات النظيير فييي اقتييراح مجلييس القسييم 
ة عليييى تغييييير مقييير المامييية العلميييية بالموافقييي الثقافيييية

بالصيين اليى معايد  Sun Yat Sen لسيادته من جامعية
طوكيييو باليابييان والخييا  بقبولييه فييى المنحيية التنافسييية 
الدوليييية وذلييي  ميييع االلتيييزام بفتيييرة العيييام اعتبيييارا  مييين 

نااييييييية المنحيييييية  30/11/2018حتييييييى  1/12/2017
 المقدمة لسيادته.

 (.1/12/2017)سافر سيادته فى 

وافق 
 المجلس

 

 -: الدراسية جازاتاإل :لثاً ثا
 -:اإليفاد فى أجازة دراسية   – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
محمد ناجى ابراهيم . م

 مرعى

ساعد بقسم مدرس م
 الاندسة الميكانيكية

النظيير فييى اقتييراح مجلييس القسييم ولجنيية الكلييية للعالقييات 
الثقافية بالموافقية عليى ايفياد سييادته فيى اجيازة دراسيية 

مييين اسيييتراليا وذلييي   للحصيييول عليييى درجييية اليييدكتوراة
لالستفادة من المنحة المقدمة لسيادته من جامعة سييدنى 

تاريخ السيفر  من باستراليا لمدة عام قابل للتجديد اعتبارا  
 .بمرتب يصرف بالداخل

 /27/9)تيييياريخ تعيييييين سيييييادته مييييدرس مسيييياعد فييييى 
2017.) 

وافق 
 المجلس

 -:اإليفاد فى أجازة دراسية   تابع :

2 
حمد أحمد صالح . أم

 محمد سالم
عيد بقسم الاندسة م

 الكاربية

احاطيييية اللجنيييية علمييييا بموافقيييية ا.د.عميييييد الكلييييية فييييى 
علييى اقتييراح مجلييس القسييم ولجنيية الكلييية  22/4/2018

للعالقات الثقافية بالموافقة عليى ايفياد سييادته فيى اجيازة 
دراسية للحصول على الدكتورا  من كندا وذل  لالستفادة 

يادته مين جامعية ماكماسيتر لميدة من المنحة المقدمية لسي
تييياريخ السيييفر بمرتيييب  مييين عيييام قابيييل للتجدييييد اعتبيييارا  

 .يصرف بالداخل
 (.23/6/2015)تاريخ تعيين سيادته معيد فى 

وافق 
 المجلس

3 
الء محمد عبد الحميد . وم

 محمد
عيدة بقسم هندسة م

 الحاسب والنظم

النظيير فييى اقتييراح مجلييس القسييم ولجنيية الكلييية للعالقييات 
ثقافية بالموافقة على ايفياد سييادتاا فيى اجيازة دراسيية ال

للتدريب بالمانيا وذل  لالستفادة من المنحية المقدمية مين 
ميين  شييركة امييازون ببييرلين لمييدة ثالثيية شيياور اعتبييارا  

 تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.

وافق 
 المجلس
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 (.3/4/2016)تاريخ تعيين سيادتاا معيدة فى 
 

 -:دراسية مد األجازة ال  – ب
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
محمود مرسى محمد . م

 المرسى

بقسم  ساعدمدرس م
 هندسة المواصالت
وعضو االجازة 

بجامعة  ةالدراسي
 اسطنبول بتركيا

ولجنيية الكلييية للعالقييات النظيير فييي اقتييراح مجلييس القسييم 
ة على مد االجيازة الدراسيية لسييادته لميدة بالموافق الثقافية

 /27/9حتييييى  28/9/2018عييييام سييييادس اعتبييييارا  ميييين 
بدون مرتيب السيتكمال دراسية اليدكتورا  او تياريخ  2019

 المناقشة اياما اقرب تاريخا .
للحصيول عليى اليدكتوراة  28/9/2013)سافر سيادته فيى 

اخييير ميييد حصيييل علييييه عيييام خيييامس حتيييى  –مييين تركييييا 
 بمرتب(. 27/9/2018

وافق 
 المجلس

 

 -: ريبللتد عاممنح   – جـ
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
اسراء حنفى السيد . م

 حنفى محمود

بقسم  مدرس مساعد
 الاندسة المعمارية
وعضو االجازة 

الدراسية بجامعة ديجلى 
ستودى ميديترانيا دى 
 ريجيو كاالبريا بايطاليا

ولجنية الكليية للعالقيات النظر فيي اقتيراح مجليس القسيم 
ة عليييى مييينح سييييادتاا عيييام للتيييدريب بالموافقييي الثقافيييية

)اليييييوم التييييالى لمناقشيييية  20/4/2018اعتبييييارا  ميييين 
بدون مرتب حيث نياقي  19/4/2019الدكتورا ( حتى 

 .19/4/2018الدرجة فى 
اخيييير مييييد  – 26/11/2014)سييييافرت سيييييادتاا فييييى 

 بمرتب(. 25/11/2018حصلت عليه عام رابع حتى 

وافق 
 المجلس

 

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

1 
. أحمد محمد عبد م

 العظيم صالح

مدرس مساعد بقسم 
 الاندسة الميكانيكية
وعضو االجازة 

بجامعة  ةالدراسي
 فرجينيا كومنولث

ولجنية الكليية للعالقيات النظر في اقتراح مجلس القسيم 
ة علييى تطبيييق اللييوائح المعمييول باييا بالموافقيي الثقافييية

وذل  بفصله ومطالبتيه وضيامنه بالنفقيات على سيادته 
 21/7/2017لعييدم عودتييه بعييد انتايياء اخيير مييد فييى 

وليم  25/4/2018انتاى االنيذار الموجية لسييادته فيى 
 يعد ولم يتسلم العمل حتى تاريخه.

للحصول على درجة  8/2011 /29)سافر سيادته فى 
اخر مد حصل عليه عام ثانى  –الدكتورا  من امريكا 

تم انذار   -بدون مرتب 21/7/2017ى للتدريب حت
بالعودة خالل شارين بموافقة ا.د. نائب رئيس 

 (.26/2/2018الجامعة فى 

وافق 
 المجلس

2 
سارة على محمد عبد . م

 المنعم حسن

مدرس مساعد بقسم 
 الاندسة المعمارية
وعضو االجازة 

بجامعة الدراسية 
 مانشيستر بانجلترا

نية الكليية للعالقيات ولجالنظر في اقتراح مجلس القسيم 
ة علييى تطبيييق اللييوائح المعمييول باييا بالموافقيي الثقافييية

عليييى سييييادتاا وذلييي  بقبيييول االسيييتقالة المقدمييية مييين 
)تيييياريخ طلييييب  24/3/2018سيييييادتاا اعتبييييارا  ميييين 

االستقالة وذل   لظروف اسرية مع مطالبتاا وضامناا 
 بالنفقات.

للحصول على  24/9/2012)سافرت سيادتاا فى 
اخر مد حصلت عليه  –لدكتورا  من انجلترا درجة ا

 بدون مرتب(. 4/7/2018عام ثانى للتدريب حتى 

وافق 
 المجلس

 أحمد حسن محمود. م 3

مدرس مساعد بقسم 
البحرية الاندسة 

 وعمارة السفن
وعضو االجازة 

 ة عليى تطبييقموافقيالنظر في اقتراح مجلس القسيم بال
بإنذار  بالعودة وذل   اللوائح المعمول باا على سيادته

خالل شارين لعدم معرفة موقفه الدراسى ولم يعيد وليم 
 يتسلم العمل.

للحصول على درجة  1/6/2016فى  سافر سيادته)

وافق 
 المجلس
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بكاليفورنيا  ةالدراسي
بالواليات  ديفز

 المتحدة األمريكية

 األولعام العليه  اخر مد حصل – أمريكاالدكتورا  من 
ت فى تم عمل عدة إستعجاال – 31/5/2017حتى 

12/9  ،23/10  ،29/11/2017  ،1/3  ،
 5/3/2018أرسل مذكرة للقسم فى  – 29/4/2018
 (.لموافاتنا بموقفه الدراسى 12/4/2018، 
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :: قسم  أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 ب جابر حامد السيدشيماء رجاسم الطالب:  

 .سلو  المنشآت نحن ت ثير أحمال الحريقموضو : 
)محاكاة عددية لوصلة من بالطة مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علما  ب ن  مسطحة وعمود في منشآت خرسانية مسلحة معرضة للحريق(
 هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

Numerical simulation of flat plate – column sub-assemblage 

in reinforced concrete structures exposed to fire. 

أ.د. السيد أمين مشالى ، أ.د. محمد محمود الحويطى ، تحت إشراف: 
 د. صالح الدين فاروق الفتيانى.

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
   ةأستاذ متفرغ بكلية الاندسة جامعة القاهر       أ.د. على عبد الرحمن  -1

 رئيسا  
مشرفا              أستاذ متفرغ بالكلية       أ.د. السيد أمين مشالى -2
  عضوا  و
                     أ.د. محمد محمود الحويطى   أستاذ بالكلية -3

 عضوا  مشرفا  و
    كندا -أ.د. ماجد على يوسف      أستاذ بجامعة ويسترن اونتاريو -4

 عضوا  

 دكتورا 
نسبة 
س اإلقتبا

ال تتعدى 
28% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 شيماء شعبان محمد صابر عمراسم الطالب:  

تحديد معامل تعديل رد فعل القو  الزلزالية لحوائط الق  موضو : 
 .الخرسانية المترابطة

Determination of seismic force modification factor for 

coupled concrete shear walls. 

 .د. سعيد محمد عالم ، أ.د. أحمد مختار طرابية.أتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

   أستاذ بكلية الاندسة جامعة القاهرةأ.د. شريف أحمد مراد              -1
 رئيسا  

أ.د. عصام أحمد محمود الكردى   أستاذ ورئيس جامعة  -2
  عضوا    اإلسكندرية

أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم      أ.د. سعيد محمد عالم         -3

                        والطالب
مشرفا                                                                          

 عضوا  و
        أستاذ مساعد بالكلية. أحمد مختار طرابية            أ.د -4

 عضوا  مشرفا  و
عدم إعادة ثالث مقررات والتي مر على *موافقة مجلس القسم على 
 دراستاا اكثر من خمس سنوات

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

23% 

 ربيع
2011 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع 

إعادة 
شكيل ت

لجنة 
اإلمتحان 

 شاملال

 أيمن أحمد يوسف يوسف سرحاناسم الطالب:  

 .م محطة خلط الخرسانةمحاكاة نظاموضو : 
Simulation of concrete batch plant system. 

 .أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالقتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

 
 ربيع

2016 

وافق 
 المجلس
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              أ.د. حسام فامى غانم                أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسا  

مشرفا               ستاذ بالكليةأ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق  أ -2
 عضوا  و

أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم   أ.د. سعيد محمد عالم               -3

                        والطالب
                                                                                

 عضوا   
                    أستاذ بالكلية        .د. على عبد الحكم على   أ -4

 عضوا   
                     أستاذ بالكلية.د. شريف محمد حافظ              أ -5

 عضوا  
 .بسبب رسوب الطالب في االمتحان األول والثانى* 

 

 الهندسة الكهربية :: قسم  ثانياً 

 قرارال تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 أمنية إبراهيم عبد المقصود عبد الحليماسم الطالب:  
 .تحسين أمن الشبكات بإستخدام خوارزمية مختلطةموضو : 

" 128 –* رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح : تحسين أمن الشبكات "كاست 
 و"بلوفيي" بإستخدام خوارزمية مختلطة.

Enhanced security of blowfish and CAST-128 algorithms using 

a DNA concept. 
أ.د. حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، د. حسام الدين تحت إشراف: 

  .مصطفى عبد 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 يحيى أحمد بدوىاسم الطالب:  
 .التسعير وتوزيع القوى في شبكات الترحيل الالسلكيةموضو : 

Pricing and distributed power control in wireless relay 

networks. 

  .أ.د. محمد عمرو مختارتحت إشراف: 

ماجستير 
 الاندسة

 ربيع
2012 

وافق 
 المجلس

 ماا فتحى حسين كاملاسم الطالب:  
 .تعظيم كفاءة أداء الطاقة لشبكة الراديو السحابية النفاذيةموضو : 

Performance optimization of energy – efficient cloud 

radio access network. 

أ.د. محمد رزق محمد رزق ، أ.د. محمد عبد الرحمن تحت إشراف: 
  .محمد ، د. باسم محمود مختار

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم  تابع

منح 
 الدرجات

 اوىعالء حمام حسبو الحمراسم الطالب:  

مخطط الحماية المتكيف ألنظمة الجاد المتوسط المتصلة موضو : 
 .بالمولدات الموزعة وإكتشاف التشغيل المنفصل

Adaptive protection scheme for medium voltage 

systems with distributed generation and islanding 

detection. 
السيد بيومى أبو أ.د. أشرف إبراهيم مجاهد ، د. أحمد تحت إشراف: 

  .العينين

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 أحمد صالح أحمد محمد سالماسم الطالب:  
وداء المحر  الحثى سداسى األطوار غير المتمائل المغذى من موضو : 

 .العاكس المعدل ذى المفاتيح التسعة أثناء العطل
Performance of modified Nine-Switch inverter-Fed 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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asymmetrical Six-Phase induction machine under 

fault. 

د. أ.،  راجى على رفعت، أ.د.  إبراهيم فؤاد العرباوىأ.د. تحت إشراف: 
  .مصطفى سعد عبد هللا

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 طارق سعيد محمد نجماسم الطالب:  

 .هندسة القوى الكاربية موضو :
)ولية إنايار العازالت الصلبة مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر  بالتفريغات الجزئية الداخلية(
 البحث.

Mechanisms of breakdown of solid dielectrics by 

internal partial discharges. 

 حسام الدين ، د. مصطفى عبد  أ.د. أحمد عبد هللاتحت إشراف:  
 رفاعى.

 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 
* Power Systems Conference (MEPCON), 

Eighteenth International Middle East, IEEE 2016, 

Helwan University, Cairo, Egypt. 

* IET Journal CIRED, open access Proc. J.2017, Vol. 

2017, Iss. 1, pp. 268-272. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ متفرغ بكلية الاندسة أ.د. مازن محمد شفيق عبد السالم     -1
                جامعة أسيوط

                                                                                    
 رئيسا  

أستاذ متفرغ بكلية الاندسة جامعة ز العرب   أ.د. محمد عبد المقصود ع -2

  شبين الكوم
                                                                                   

  عضوا  
أستاذ متفرغ بالكلية      مشرفا   أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين       -3
 عضوا  و

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

باس اإلقت
ال تتعدى 

20% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم  تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 محمود عبد الحميد الربيعىاسم الطالب:  

 .الذاكرة والتخزين الضوئىموضو : 
Optical storage and memory. 

أ.د. السيد أحمد يوسف ، أ.د. حسام محمد حسان شلبى ، تحت إشراف:  
 صبرى أحمد عبية. أ.د. صالح

 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 
* SPIE Photonics Europe 2018, 22nd – 26th April 2014, 

Strasbourg, France. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                  أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. السيد عبد المعطى البدوى    -1

 رئيسا  
مشرفا          أستاذ متفرغ بالكلية           مد يوسف أ.د. السيد أح -2
  عضوا  و
أستاذ متفرغ باالكاديمية العربية للعلوم   أ.د. مصطفى حسين على حسن -3

       والتكنولوجيا
                                                                                   

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

16% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 عضوا  
مدير مركز الفوتونات بمدينة مد عبية       أ.د. صالح صبرى أح -4

 زويل للعلوم 
مشرفا          والتكنولوجيا                                                   

 عضوا  و

 هبة هللا على حسن عبد الحافظاسم الطالب:  

 .التصوير الطبي باإلشارات الميكروموجيةوضو : م
)نظام فح  ميتا عدسات ميكروموجية مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. لكشف أصغر ورم بشريحة ثدى(

A microwave metalens screening system for smallest 

size tumor detection in breast slice. 

 أ.د. مظار بسيونى طايل ، د. محمد إسماعيل بدوى.تحت إشراف:  
 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 

* The 2017 International Conference on Computer 

Engineering & Systems (ICCES' 2017) 19-20 December 2017, 

Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

  -جنة مكونة من : على أن تكون الل
مشرفا         أستاذ متفرغ بالكلية             أ.د. مظار بسيونى طايل -1
 رئيسا  و
                       أ.د. نور الدين حسن إسماعيل       أستاذ بالكلية -2

  عضوا  
أستاذ مساعد بكلية الاندسة جامعة أ.د. حسام الدين صالح مصطفى    -3

       ةالمنصور
                                                                                   

 عضوا  
* وافق مجلس القسم على عدم إعادة المقررات التي مر علياا أكثر من 

 خمس سنوات نظرا للظروف المرضيه التي مرت باا.

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

12% 

 خريف
2011 

افق و
 المجلس

     الهندسة الكهربية :: قسم تابع

شكيل ت
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 عبد هللا يحيى حسين العمرىاسم الطالب:  

تحسين أداء نظام التقسيم الترددى المشفر المتعدد الوصولية موضو : 
 .ذو الناقل الوحيد في االتصاالت الالسلكية

Performance enhancement of single carrier code 

frequency division multiple access system for 

wireless communications. 

 .أ.د. السيد عبد المعطى البدوىتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفا          أ.د. السيد عبد المعطى البدوى    أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسا  و
                         أستاذ بالكلية     أ.د. حسام محمد حسان شلبى  -2

 عضوا  
                        أ.د. نور الدين حسن إسماعيل     أستاذ بالكلية -3

 عضوا   

 
 ربيع

2015 

وافق 
 المجلس

إعادة 
شكيل ت

لجنة 
اإلمتحان 

 أحمد زكريا محمد جبراسم الطالب:  

الشمسية المزود  تحليل إقتصادى / فنى لنظم الخالياموضو : 
 .بالبطاريات في ضوء التسعير الديناميكى وسياسات التحفيز

Techno / Economic analysis of PV battery systems 

under dynamic pricing and incentive policies. 

 
 ربيع

2016 

وافق 
 المجلس
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 .أ.د. نبيل حسن عباسىتحت إشراف:  الشامل
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

               الدين       أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. أحمد عبد هللا حسام -1
 رئيسا  

مشرفا        أ.د. نبيل حسن عباسى              أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضوا  و

                      أستاذ بالكلية   أ.د. هشام بااء الدين الرفاعى    -3
 عضوا   

تكمال بعض لظروف عمل الطالب في الصحراء الغربية وحاجته إلس* 
 .جوانب البحث

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 شيماء محمد محمد محمد درويياسم الطالب:  

 .نظم تحكم الغاليات بإستخدام نظم التحكم الحديثةموضو : 
 .أ.د. محمد عمرو مختار ، د. عمرو مصطفى جميل برتوتحت إشراف: 

اذ المساعد إلى لجنة وذل  بإضافة أ.د. وفاء أحمد الحويط األست
اإلشراف بدال من د. عمرو مصطفى برتو المدرس بالكلية وذل  العار  

 سيادته.

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس
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 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 تيم تونقون امانويلاسم الطالب:  

 .مرشحات الطاقة الفعالةموضو : 
أ.د. أحمد رمضان عبد العزيز )رحمه هللا( ، د. محمد : تحت إشراف

 .صدقى الحبرو 

وذل  بإضافة أ.د. هشام بااء الدين الرفاعى األستاذ بالقسم إلى لجنة 
 اإلشراف لوفاة أ.د. أحمد رمضان عبد العزيز )رحمه هللا(.

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 رحيم محمد عبد الرحيمأحمد عبد الاسم الطالب:  

 .محول المصفوفةموضو : 
 .أ.د. سمير دغيدى عرفان ، د. محمد محمد الحبرو تحت إشراف: 

وذل  بإضافة أ.د. كريم حسن محمد يوسف األستاذ المساعد إلى لجنة 
 اإلشراف بدال  من أ.د. سمير دغيدى عرفان لمرضه.

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

غاء إل
 التسجيل 
بناء على 

  طلبه

 دكتورا  وليد محمد سعيد عبد اللطيف حسناسم الطالب:  
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 محمد جابر فامىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 

 -الهندسة المعمارية :: قسم ثالثاً 

منح 
 الدرجات

 مد بدوى عالمسمر زين العابدين محاسم الطالب:  
رؤية شمولية للمدينة المستدامة من خالل إتزان المجاورة موضو : 

 .بخواريزم براميترى

A sustainable city with holistic approach through 

metabolic neighborhoods via parametric algorithms. 

أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى ، أ.د. محمد عاصم تحت إشراف: 
  .فى ، د. زياد طارق الصيادمحمود حن

 دكتورا 
 ربيع

2014 

وافق 
 المجلس

 منى محمد محمد عبد القادر سالاسم الطالب:  

 .المدن اإليكولوجية : دراسة حالة لمدينة اإلسكندريةموضو : 
Ecological cities: Alexandria case study. 

  .لحجلةأ.د. هانى عبد الجواد عياد ، أ.د. خالد السيد اتحت إشراف: 

 دكتورا 
 ربيع

2014 

وافق 
 المجلس

 شيرين أحمد محمد على حسن رجباسم الطالب:  

 .األثر البيئي للمناطق الخضراء في المناطق الحضريةموضو : 
Environmental impacts of green areas in urban spaces. 

  .أ.د. خالد السيد الحجلة ، د. زياد طارق الصيادتحت إشراف: 

 ماجستير
العلوم 
 الاندسية

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

منح 
 الدرجات

 أمنية مصطفى إسماعيل إبراهيم كساباسم الطالب:  

إعادة الت هيل العميق للطاقة في البيئة التعليمية القائمة موضو : 
 .لتحسين الراحة الحرارية في األماكن الداخلية ، اإلسكندرية ، مصر

Deep energy retrofit of existing educational 

environment to improve indoor thermal comfort, 

Alexandria, Egypt. 
  .أ.د. على فؤاد بكر ، د. زياد محمد طارق الصيادتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 محمد محمد محمد صادق بزالواسم الطالب:  

العمارة المتحركة : ناج نحو تطبيق التوجاات الحركية وضو : م
 .في عملية التصميم المعمارى

Kinetic architecture: An approach towards 

 ماجستير
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس



21 

  2018 /15/5بتاريخ  العاشرةالجلسة 

implementing kinetic trends in the architectural 

design process. 
  .أ.د. على فؤاد بكر ، د. رانيا عبد العزيز رسالنتحت إشراف: 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عبد هللا جبار حميدى الربيعىاسم الطالب:  

 .ترشيد إستخدام الزجاج في واجاات المباني السكنيةموضو : 
) إستخدام الزجاج في واجاات مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

عراق ، حالة المباني السكنية لتوفير الطاقة بشكل مستدام في ال
علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر  الدراسة : مدينة البصرة(

 البحث.
Using glass on residential buildings' facades 

toward sustainable energy – saving in Iraq a case 

study of Basra city – Iraq. 

 .دأ.د. على فؤاد بكر ، د. زياد محمد طارق الصياتحت إشراف:  
 * الماندس المذكور له بحث منشور في :

RETBE' 17, 18- 20 December, Alexandria 2017. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

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

أستاذ بكلية الاندسة جامعة أ.د. حسين مصطفى صبرى الشنوانى    -2

                ازيقالزق
                                                                               

 عضوا  
مشرفا      أستاذ بالكلية                  أ.د. على فؤاد بكر        -3

 عضوا  و

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

نسبة 
اإلقتباس ال 

تتعدى 
12% 

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أحمد محمد يوسف توتواسم الطالب:  

المدخل البارامترى لتحقيق األداء األمثل في المباني موضو : 
 .السكنية

)المدخل البارامترى لتحقيق األداء مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
علما  ب ن هذا  ف(األمثل في المباني السكنية في المناخ الحار الجا

 التحديد ال يمس جوهر البحث.
A parametric approach for achieving optimum 

performance in residential buildings in hot arid 

zone. 

 .أ.د. محمد أنور فكرى ، د. وليد عبد العالتحت إشراف:  
* الماندس المذكور له بحث منشور فيي : مجلية هندسية اإلسيكندرية 

 14/4/2018اريخ بت
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفا     أستاذ بالكلية               أ.د. محمد أنور فكرى          -1
 رئيسا  و
                         أ.د. خالد السيد الحجلة       أستاذ بالكلية -2

 عضوا  
الفنون أ.د. شريف أحمد شتا           أستاذ مساعد ووكيل كلية  -3

 الجميلة 
  لشئون التعليم والطالب                                                

 عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

نسبة 
اإلقتباس ال 

تتعدى 
18% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 مى أحمد محمد إمام عبد اللطيفاسم الطالب:  

 .التعاون في مجال التصميم المعمارىموضو : 
)نحو التعلم التشاركى في التصميم ديد عنوان البحث ليصبح : مع تح

علما  ب ن هذا التحديد  العمارى مع الطالب كمحور للعملية التعليمية(
 ال يمس جوهر البحث.

Towards a collaborative pedagogy in architectural 

design studio using a student – centered approach. 

 .. دينا سامح طه ، د. زياد محمد طارق الصيادأ.دتحت إشراف:  
* الماندس المذكور له بحث منشور فيي : مجلية هندسية اإلسيكندرية 

 13/3/2018بتاريخ 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم       أ.د. مصطفى محمد جبر      -1

              والتكنولوجيا
                                                                               

 رئيسا  
                       أستاذ بالكلية أ.د. حسن كمال عبد السالم    -2

 عضوا  
مشرفا     أ.د. دينا سامح طه                 أستاذ مساعد بالكلية  -3

 عضوا  و

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

نسبة 
س ال اإلقتبا

تتعدى 
23% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عايدة جمال فتحى قطباسم الطالب:  

 .مصادر الطاقة المتجددة بالمبانىموضو : 
)دور تقنيات نمذجة معلومات مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علما  ب ن هذا  الخضراء(البناء في إدارة الطاقة المتجددة في المباني 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

نسبة 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 التحديد ال يمس جوهر البحث.
The role of building information modeling (BIM) 

techniques on renewable energy management in 

green building. 

 .أ.د. أحمد منير سليمان ، د. عالء عادل منصورتحت إشراف:  
  * الماندس المذكور له بحث منشور في :

International Journal of Scientific and 

Engineering and Research (IJSER). ISSN: 2229-

5518, Vol. 8, Issue 9, September 2017. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفا             أستاذ متفرغ بالكلية      أ.د. أحمد منير سليمان  -1
 رئيسا  و
                            أستاذ بالكلية          أ.د. على فؤاد بكر -2

 عضوا  
    أستاذ بكلية الاندسة جامعة القاهرة          أ.د. على حاتم جبر -3

 عضوا  

اإلقتباس ال 
تتعدى 

24% 

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل
وتعديل 
لجنة 
 إشراف

 ارى عاطف زكرى بقطرماسم الطالب:  

 .الحوكمة الحضرية المستدامةموضو : 
Sustainable urban governance. 

أ.د. مصطفى مرسى العربى ) رحمه هللا( ، أ.د. خالد تحت إشراف: 
 .السيد الحجلة

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
              أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى     أستاذ ورئيس القسم -1
 يسا  رئ
مشرفا              أستاذ بالكلية أ.د. خالد السيد الحجلة           -2

 عضوا  و
                    أ.د. هانى عبد الجواد عياد         أستاذ بالكلية -3

 عضوا   
* مع إضافة د. دينا سعد هللا المدرس بالقسم إلى لجنة اإلشراف 

فى مرسى العربى لحاجة البحث لتخص  سيادته ولوفاة أ.د. مصط
 )رحمه هللا(.

 
 ربيع

2014 

وافق 
 المجلس
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  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 إسالم محمد العزب محمداسم الطالب:  

 . إستخدام منظومة كالود لفح  حاالت االالت الصناعيةموضو : 
A cloud based condition monitoring system for 

industrial machinery.  

أ.د. حسن أنور الجمل ، أ.د. طاهر حمد هللا عوض ، تحت إشراف: 
 .د. بسيونى مصطفى السايلى

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 خالد عبد العزيز السيد السيد الشربينىاسم الطالب:  

 . ابيةخصائ  وأداء المرطبات الضبموضو : 
Characteristic and performance of fog humidifier.  

 أ.د. عبد الحميد عطية السيدتحت إشراف: 

ماجستير 
 الاندسة

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 مينا رياض لطيف رياضاسم الطالب:  

 . تطوير جااز إختبار هيدروليكى متعدد الوظائفموضو : 
Development of a multi-functional hydraulic test stand.  

أ.د. كامل عبد العظيم الشوربجى ، د. حمدى عبد هللا تحت إشراف: 
 محمد قنديل.

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد أحمد عبد السالم أحمد السيوفىاسم الطالب:  

 .دراسة في إستاال  الطاقة لمفاعالت البلمر موضو : 
تطبيق في إنتقال )دراسة وتحديد عنوان البحث ليصبح : مع 

علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر  الحرارة بمفاعالت البلمر (
 البحث.

An investigation of heat transfer in a polymer 

reactor and a case study. 

أ.د. عبد الحميد عطية السيد ، أ.د. محمد محمود تحت إشراف:  
 .الحلو

 الماندس المذكور له بحث منشور في : * 
* International Journal of Thermal Science, in 

press, impact factor 0.939. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفا     أستاذ متفرغ بالكلية         أ.د. عبد الحميد عطية السيد -1
 رئيسا  و
اذ باألكاديمية العربية للعلوم أست            أ.د. محمد محمود أبو العزم -2

                             التكنولوجياو
                                                                               

 عضوا  
          أستاذ مساعد بالكلية   .د. وائل محمد مصطفى المغالنىأ -3

 عضوا  
   أستاذ مساعد بالكلية                الحلو أ.د. محمد محمود -4

 عضوا  مشرفا  و

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

نسبة 
اإلقتباس ال 

تتعدى 
17% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 محمد وفائى محمد محموداسم الطالب:  

يونات النحاس من ميا  الصرف الصناعى بإستخدام إزالة أموضو : 
 . خليط من كربون نشط تجارى وكربون نشط ناتج عن قي األرز

Removal of copper ions from industrial wastewater by 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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a composite of commercial activated carbon and rice 

straw base activated carbon.  

 .ين زعطوط ، د. دينا أحمد الجيارأ.د. أحمد أمتحت إشراف: 

 محمد يحيى عبد الحى على عيداسم الطالب:  
تصنيع وقياس خوا  بعض متراكبات البولى بروبلين موضو : 
 . واأليبوكسى

Fabrication and characterization of some 

polypropylene and epoxy composites.  

أ.د. حسن عبد المنعم فرج ، أ.د. مصطفى إبراهيم تحت إشراف: 
 .سالم ، أ.د. محمد إسماعيل جاد

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 رودينة ممدوح أحمد محمد مطاو اسم الطالب:  

زيادة إنتاج )الوقود( الديزل الحيوى بإستخدام وعاء تقليب موضو : 
 . قلبات ثابتةدفعى مزود ب

Intensification of biodiesel production using a batch 

agitated vessel provided with static mixers.  

 .أ.د. تغريد محمد زويل ، أ.د. السيد زكريا األشطوخىتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 اتععلى على عبد هللا الباسم الطالب:  
إزالة الصبغات النشطة من ميا  الصرف الصناعى بإستخدام موضو : 

 . تقنية الفنتون الكاربية
Removal of reactive dyes from industrial wastewater 

using electro- Fenton technique.  
أ.د. أحمد أمين زعطوط ، أ.د. شعبان على عطية نصير ، تحت إشراف: 

 .أ.د. إبراهيم حسن محمد

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 عماد جمعة عبد العزيز إبراهيم علىاسم الطالب:  

 . دراسة معدل إزالة العناصر الثقيلة بإستخدام أريكة دوارةموضو : 
Recovery of copper from industrial waste solution 

using a rotating fixed bed reactor made of stacked 

steel screens.  

أ.د. شعبان على عطية نصير ، أ.د. أشرف عبد تحت إشراف: 
 .التواب مبار 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 منال فوزى عبد العظيم ندااسم الطالب:  

 .لأغشية مستحدثة لعمليات الفصموضو : 
Innovated membranes for separation processes. 

أ.د. منى محمود نعيم ، أ.د. عبير أحمد منير ، أ.د. محمد تحت إشراف:  
 .محمد فتى

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

  رئيسا  
مشرفا          أستاذ متفرغ بالكلية           أ.د. منى محمود نعيم -2

 عضوا  و
أستاذ مساعد بمعاد علوم البحار        أ.د. عبير أحمد منير      -3

 والمصايد 
مشرفا                                                                        

 عضوا  و
4-Prof. Dr. Yuichi Tei   School of Engineering Tokyo University   

                                                                               
 عضوا  

 دكتورا 
نسبة 

اإلقتباس ال 
تتعدى 

28% 

 خريف
2010 

وافق 
 المجلس

 شيماء هالل السيد هاللاسم الطالب:  
كسدة دراسة ت ثير مؤشرات التشغيل على كفاءة مفاعل صناعى ألموضو : 

 .النشادر
Study of effect operation parameters on the performance 

of an industrial ammonia oxidation reactor. 

 .أ.د. حسن عبد المنعم فرج ، د. دينا أحمد الجيارتحت إشراف:  
 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 

International Conference on Materials Science and 

Engineering Recent Advances and Challenges (ICMSE-

RAC 2018) EJUST, Alexandria, Egypt. 

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

  ورئيسا  
 ية ببرج العربأستاذ بمدينة األبحاث العلمأ.د. منى السيد عثمان          -2

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

 عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس ال 
تتعدى 

26% 

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 هيفاء زكريا عبد هللا علىاسم الطالب:  

مامى في معالجة ميا  الصرف إستخدام التناضح األموضو : 
 .الزراعى

Using of forward osmosis treatment of agriculture drain 

water. 

أ.د. عبد العزيز حسانين قنصو  ، أ.د. شعبان على تحت إشراف: 
 .عطية نصير

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

 رئيسا  
                 أ.د. أحمد أمين زعطوط         أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا  

 
 ربيع

2016 

وافق 
 المجلس
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مشرفا    أستاذ ورئيس القسم بالكليةأ.د. شعبان على عطية نصير   -3
 عضوا   و

 -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 فاطمة حسن جابر مصباحلب:  اسم الطا

تحضير وتوصيف أغشية بوليمرية جديدة ك غشية تبادل موضو : 
 .أيونى لتطبيقات خاليا الوقود

Preparation of characterization of novel poly-

electrolyte membranes for proton – exchange for 

fuel – cell application. 

 .عم فرجأ.د. حسن عبد المنتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفا       أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. حسن عبد المنعم فرج        -1
 رئيسا  و
              أ.د. أحمد أمين زعطوط            أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا  
                     أ.د. السيد زكريا األشطوخى     أستاذ بالكلية -3

 ضوا   ع

 
 ربيع

2016 

وافق 
 المجلس

 

 -: الرى والهيدروليكاهندسة : قسم  اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

منح 
 الدرجات

 شيماء محمد إبراهيم على مليحهاسم الطالب:  

تقييم توصيل الميا  بنظام الضخ المباشر لمشرو  تطوير موضو : 
 . النيل( الرى )منطقة الدراسة كفر الدوار في دلتا

Evaluation of water delivery by direct pumping 

system for irrigation improvement project, case 

study Kafr El-Dawar area, in the Nile delta.  
أ.د. أحمد عزت األنصارى ، د. أحمد محسن على ، د. محمد تحت إشراف: 

 .رضا سليمان

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 مروة مصطفى عبد هللا والىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس
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 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  سابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مد رضا السيد شومانمحاسم الطالب:  

توقيع األداء الايدروديناميكى للرفاصات رأسية المحور موضو : 
 .بإستخدام ديناميكا الموائع الحسابية

)تحليل أداء الرفاصات البحرية مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
 علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. رأسية المحور(

Vertical axis marine propeller performance analysis. 

أ.د. محمد عباس قطب ، أ.د. عادل عبد الحليم بنوان تحت إشراف:  
 .، د. ياسر محمد أحمد عبد الرازق

 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 
Institute of research engineers and scientists 

International Conference on Innovative Engineering 

Technologies. 9th -10th November 2017, Thailand. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفا       أستاذ متفرغ بالكلية.د. محمد عباس قطب            أ -1
 رئيسا  و
  أستاذ بكلية الاندسة جامعة بورسعيدأ.د. مؤمن محمد جعفرى           -2

 عضوا  
مشرفا           أستاذ بالكلية     أ.د. عادل عبد الحليم بنوان      -3

 عضوا  و
          أ.د. محمد مرسى الجوهرى       أستاذ ورئيس القسم     -4

 عضوا  

 دكتورا 

نسبة 
اإلقتباس ال 

تتعدى 
17% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 د الفتاح محمود هاللمحمد منصور عباسم الطالب:  

تحليل ثالثى األبعاد بإستخدام ديناميكا الموائع الحسابية موضو : 
 .للسريان حول الرفا  وتوقع أداء 

)التنبؤ العددى ألداء الرفاصات مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
البحرية بإستخدام ديناميكا الموائع الحسابية المبنية على النماذج 

 علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. الدوامية اإلنتقالية(
Numerical prediction of the performance of 

marine propellers using CFD simulation with 

transition – sensitive turbulence model. 

أ.د. محمد عباس قطب ، أ.د. عادل عبد الحليم بنوان تحت إشراف:  
 .، د. تامر محمود حامد

 ماندس المذكور له بحث منشور في : * ال
Proceeding of the Institution of Mechanical 

Engineers Part M: Journal of Engineering for the 

Maritime Environment. 18- January 2018. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

             أ.د. يسرى محمد أنور والية        أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسا  

مشرفا             أستاذ بالكليةد. عادل عبد الحليم بنوان        أ. -2
 عضوا  و

أستاذ بمدينة األبحاث العلمية  أ.د. بيومى عبد الرحمن يوسف    -3
 والتطبيقات 

                       التكنولوجية                                           
 عضوا  

  دكتورا

نسبة 
اإلقتباس ال 

تتعدى 
19% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 

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

 .ةوالاندسة الصحي،  اإلنشائيةفي: الاندسة  2017دبلوم الدراسات العليا خريف 
 وافق المجلس على إعتماد النتيجة. القرار:

 


