محضر
مجلس الكلية
الجلسة رقم ()10
للعام الجامعى 2019 / 2018
بتاريخ  14مايو 2019

اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق  2019 /5/14برئاسة السيد األستاذ الدكتور /سعيد
محمد عبد القادر عالم – عميد الكلية  ،وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور /مجدى عبد العظيم أحمد سليمان  -وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحوث  ،وقد حضر الجلسة كل من:
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د .عصام مصطفى محمد وهبة
المكلف بنسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د .تامر حلمى عبد الحميد حسن
رؤساء األقسام
أ.د .على محمد على عكاز

أ.د .حسام الدين محمد مراد مغازى

أ.د .محمد السيد محمد النجار

أ.د .طارق إبراهيم على عبيدو

أ.د .جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش

أ.د .عمرو أحمد عبد المنعم المصرى

أ.د .محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى

أ.د .هناء حسن حمدى أبو جبل

أ.د .ريم محمد عبد المغيث عبد العليم القديم

أ.د .عفاف خميس إبراهيم العوفى

أ.د .وائل محمد مصطفى قطب المغالنى

أ.د .وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى

د .يسرى إبراهيم طه عثمان
أساتذة من األقسام
أ.د .عبد الفتاح إبراهيم الموصلى

أ.د .أحمد عزت على األنصارى

أ.د .محمد زكريا مصطفى عبد الهادى

أ.د .محسن عبده أبو مندور

أ.د .عايدة محمد فهمى شتا

أ.د .على محمد عبد المنعم حسن

أ.د .طاهر حمد هللا حسن عوض

أ.د .مسعد مصلح عبد المجيد

أ.د .نجوى مصطفى إسماعيل المكى

أ.د .نيفين كمال أمين عباس

أ.د .نرمين عبد العزيز محمد حراز
أساتذة مساعدين من األقسام
د .عبد هللا مصطفى خليل

مدرسين من األقسام
د .هناء محمد محمد العبسى
د .محمد حسن شلبى عبد النبى

أعضاء مجلس الكلية من الخارج
أ .أعضاء من داخل الكلية

ب .أعضاء من خارج الكلية

أ.د .عصام أحمد سالم
أ.د .إبراهيم على يوسف مجاهد
أ.د .محمد عبد الحميد إسماعيل
أ.د .رشدى رجاء زهران
أ.د .محمد ناصر أحمد نادر درويش

م .أسامة مهدى محمد إبراهيم
م .أسامة السيد الجناينى
لواء.د .عصام الدين أحمد ثابت

مدعـوون
:
وقد حضر  :أ.د .محمد أنور محمد فكرى نيابة عن أ.د .حسن محمد كمال عبد السالم
اعتذر عن عدم الحضور :أ.د .مينا بديع عبد الملك  ،أ.د .محمد طارق فؤاد سرور
تغيب عن الحضور :أ.د .حافظ السيد حمادة اليمنى  ،أ.د .أحمد شوقى عبد العزيز أحمد (المدير التنفيذى للمركز الهندسى)
د .شي رويت حسين عبد اللطيف الغلمى (مدير وحدة ضمان الجودة)
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استهل السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية الجلسة ببسم هللا الرحمن الرحيم  ،ورحب بالسادة أعضاء مجلس الكلية
وقدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم  ،ثم شرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

أوالً  :تم التصديق على محضر الجلسة التاسعة للعام الجامعى  2019/2018بتاريخ  9أبريل .2019
ثانيا ً  :الموضوعات العامة -:

 – 1أحيط مجلس الكلية علما ً علما ً بصددور القدرار الدوىارى رقدم ( )1509بتداريخ  2019/4/30بشدنن إضدافة دبلدوم
الدراسات العليا بقسم هندسة المواصالت فى تخصص (آمان المرور) إلى الالئحدة الداخليدة لمرحلدة الدراسدات العليدا
بكلية الهندسة  -جامعة اإلسكندرية وإعتماد الئحته الدراسية المرفقة بنظام الساعات المعتمدة.
 – 2وافق مجلس الكلية على إتفاقية التعاون بين كلية الهندسة – جامعة اإلسكندرية  ،وشركة اإلسكندرية ألسمنت
بورتالند (إحدى شركات مجموعة تيتان العالمية) وذلك فى إطار دعم مشروع تنهيل الطلبة فى برنامج تطوير
المهارات األكاديمية والعملية لطالب الكلية  ،بناءاً على ما انتهت إليه توصيات الملتقى الصناعى بكلية الهندسة
والذى عقد يوم السبت  2019/4/13من أهمية التواصل مع الصناعة وأهمية التدريب العملى فى رفع مستوى
طلبة الكلية.
 – 3اعتمد مجلس الكلية توصيات ملتقى اإلسكندرية للصناعة  ،والذى عقد بالكلية يوم السبت الموافق .2019/4/13
 – 4وافق مجلس الكلية على مقترح الالئحة اإلدارية والمالبة لوحدة القياس والتقويم بالكلية والتى تتضمن الهيكل
التنظيمى للوحدة  ،والنظام المالى للوحدة.
 – 5وافق مجلس الكلية على تجديد مذكرة التفاهم بين الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبى) وكلية الهندسة –
جامعة اإلسكندرية  ،للتعاون المشترك فى مجال التدريب  ،علما ً بنن مجلس الكلية سدبق وأن قدد وافدق بجلسدته رقدم
( )8بتاريخ  13مارس  2018على مذكرة التفاهم بين الشركة والكلية.
 – 6قرر مجلس الكلية إرسال مقترح الهيكل التنظيمى إلدارة البرامج العلميدة باألقسدام العلميدة المختلفدة بالكليدة  ،إلدى
األقسام العلمية إلبداء مالحظاتها عليها  ،على أن تعرض على مجلس الكلية فى جلسته القادمة.
 – 7تم إحاطة مجلس الكلية علما ً بتوصبات المؤتمر العلمى السنوى للكلية للعام الجامعى .2019/2018
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تابع  :الموضوعات العامة -:

 – 8أحيط مجلس الكلية علما ً ب المذكرة المرفوعة من وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمدع وتنميدة البيئدة بشدنن القواعدد
المقترحة لتحسين آداء معامل الكلية  ،وقرر المجلس تشكيل لجنة إشرافية عليدا برئاسدة األسدتاذ الددكتور  /عصدام
مصطفى محمد وهبة – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كالً من :
• األستاذ الدكتور  /عصام أحمد سالم – رئيس جامعة اإلسكندرية األسدبق واألسدتاذ المتفدرق بقسدم الهندسدة
الميكانيكية
• األسددتاذ الدددكتور  /رشدددى رجدداء ىهددران – رئدديس جامعددة اإلسددكندرية السددابق واألسددتاذ المتفددرق بقسددم
الهندسة الكيميائية
• األستاذ الدكتور  /حسام الدين محمد مراد مغاىى – رئيس مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا
• األستاذ الدكتور  /إبراهيم على يوسف مجاهد – األستاذ المتفرق بقسم الهندسة الكهربية
• السيد الدكتور  /أحمد سعيد حسن أحمد التراس – المدرس بقسم الهندسة الكهربية
وتقوم اللجنة بمتابعة عملية تحسين معامدل الكليدة ووضدع اإلطدار والشدكل المناسدب والقواعدد المنظمدة داء هدذ
المعامددل وبمددا يحقددق معددايير السددالمة والصددحة المهنيددة وصدديانة أجهددىة هددذ المعامددل بمددا يحقددق الكفدداءة المثلددى
إلستخامها.

ثالثا ً  :الهدايا والتبرعات -:
 – 1وافق مجلس الكلية على قبول التبرع المقدم من شركة اإلسكندرية للىيوت المعدنية (أموك)  ،بمبلغ  30000جنيه
(ثالثون ألف جنيه ال غير) وذلك لدعم صندوق التكافل للطلبة غير القادرين بالكلية (السوق الخيرى للمالبس).
 - 2وافددق مجلددس الكليددة علددى قبددول التبددرع المقدددم مددن شددركة أسددمنت العامريددة (انترسددمنت)  ،بمبلددغ  50000جنيدده
(خمسون ألف جنيه ال غير) وذلك لدعم حفل اإلفطار السنوى للكلية.

4
الجلسة العاشرة بتاريخ 2019 /5/14

أو ً
ال :الترقيات والتعيينات - :

شئون هيئة التدريس

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

م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

د .راجى على رفعت حمدى

أستاذ
مساعد

الهندسة
الكهربية

النظدددددر فدددددى إقتدددددراح مجدددددـلس القسدددددم
بشددددددددددنن الموافقددددددددددـة علددددددددددى مددددددددددن
سدددددددديادته اللقددددددددب العلمددددددددى لوظيفددددددددة
أسدددددتاذ بالقسدددددم بنددددداءاً علدددددى توصدددددية
اللجنة العلمية الدائمة للترقيات.

وافق
المجلس

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

م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

د .مروان عبد الحميد محمد
محمد تركى

مدرس

هندسة
الحاسب
والنظم

النظدددددر فدددددى إقتدددددراح مجدددددـلس القسدددددم
بشددددددددددنن الموافقددددددددددـة علددددددددددى مددددددددددن
سدددددددديادته اللقددددددددب العلمددددددددى لوظيفددددددددة
أسدددددتاذ مسددددداعد بالقسدددددم بنددددداءاً علدددددى
توصددددددددية اللجنددددددددة العلميددددددددة الدائمددددددددة
للترقيات.

وافق
المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرسم
1

االسم
م .كريم أحمد سامى بنوان

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

مدرس
مساعد

الهندسة
الكهربية

النظددددددر فددددددى إقتددددددراح مجلددددددس القسددددددم
بشددددددددددنن الموافقددددددددددة علددددددددددى تعيددددددددددين
سدددديادته فدددددى وظيفددددة مددددددرس بالقسدددددم
لحصوله على درجة الدكتورا .

وافق
المجلس
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 التعيين فى وظيفة مدرس مساعدم

االسم

الوظيفة

القسم

1

م .سارة أحمد عبد الحميد
الرافعى

معيدة

الرياضيات
والفيىياء
الهندسية

معيد

الرياضيات
والفيىياء
الهندسية

معيد

الرياضيات
والفيىياء
الهندسية

السيد

2

م .عمرو جمال
شحاته عبد القادر

3

م .محمد السيد البدوى
محمد أحمد

الموضوع
النظدددددددر فدددددددى إقتدددددددراح مجلدددددددس القسدددددددم
بشدددددددددددنن الموافقدددددددددددة علدددددددددددى تعيدددددددددددين
سددددديادتها فدددددى وظيفدددددة مددددددرس مسددددداعد
بالقسددددددددددم لحصددددددددددولها علددددددددددى درجددددددددددة
الماجستير.
النظدددددددر فدددددددى إقتدددددددراح مجلدددددددس القسدددددددم
بشدددددنن الموافقدددددة علدددددى تعيدددددين سددددديادته
فدددددى وظيفدددددة مددددددرس مسددددداعد بالقسدددددم
لحصوله على درجة الماجستير.
النظدددددددر فدددددددى إقتدددددددراح مجلدددددددس القسدددددددم
بشدددددنن الموافقدددددة علدددددى تعيدددددين سددددديادته
فدددددى وظيفدددددة مددددددرس مسددددداعد بالقسدددددم
لحصوله على درجة الماجستير.

القرار
وافق
المجلس
وافق
المجلس
وافق
المجلس

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

االسم

الوظيفة

القسم

1

د .محمد فؤاد محمد مدكور

أستاذ
مساعد

الهندسة
الكهربية

2

د .داليا محمود مرسى على

أستاذ
مساعد

الهندسة
الكهربية

الموضوع
النظدددر فدددى إقتدددراح مجلدددس القسدددم بشدددنن
رفددض الطلددب المقدددم مددن سدديادته لتجديددد
األجـــــــــاىة الخاصة بدون مرتب لمرافقة
الىوجددددة التددددى تعمددددل بالواليددددات المتحدددددة
االمريكيددة اعتبدداراً مددن  2019/1/1حتددى
 2019 /12/31فدددددى اطدددددار عدددددام ثالدددددث
عشر.
عدد سنوات اإلعارة  :ال يوجد
النظدددر فدددى إقتدددراح مجلدددس القسدددم بشدددنن
رفددض الطلددب المقدددم مددن سدديادتها لتجديددد
األجـــــــــاىة الخاصة بدون مرتب لمرافقة
الددددىوج الددددذى يعمددددل بقطددددر اعتبدددداراً مددددن
 2019/3/31حتددددددى  2020/3/30فددددددى
اطار عام سادس عشر.
عدد سنوات اإلعارة  :ال يوجد

القرار
رفض
مجلس
الكلية
تجديد
األجاىة
لسيادته
رفض
مجلس
الكلية
تجديد
األجاىة
لسيادتها

تابع  :اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة -:

3

د .أحمد عبد الحميد محمد
على الدين

مدرس

هندسة الرى
والهيدروليكا

النظددر فددى إقتددراح مجلددس القسددم بشددنن
الموافقة علدى الطلدب المقددم مدن سديادته
لتجديددددد األجــــــــددددـاىة الخاصددددة بدددددون
مرتددددب لمرافقددددة الىوجددددة التددددى تعمددددل
باليابدددان لمددددة عدددام ثدددانى اعتبددداراً مدددن
 2019/1/6حتى .2020/1/5
عدد سنوات اإلعارة  :ال يوجد

وافق
المجلس

ثالث اً :محو عقوبة التنبيه - :
م

االسم

الوظيفة

القسم

الموضوع

القرار

1

د .مصطفى ابراهيم أحمد
سالم

أستاذ
مساعد

الهندسة
الكيميائية

النظددددددر فددددددى إقتددددددراح مجلددددددس القسددددددم
بشددددددددددنن الموافقددددددددددة علددددددددددى محددددددددددو
العقوبددددددددة الموقعددددددددة علددددددددى سدددددددديادته

وافق
المجلس
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حيدددددث ان العقوبدددددة قدددددد مدددددرت عليهدددددا
عامان.

رابعا ً  :اإلنتدابات -:
1

ا.د .حسن محمد كمال عبد
السالم

2

ا.د .محمد السيد النجار

3

ا.د .على فؤاد بكر

أستاذ
ورئيس
قسم
الهندسة
المعمارية

الهندسة
المعمارية

أستاذ
ورئيس
قسم هندسة
المواصالت

هندسة
المواصالت

أستاذ

الهندسة
المعمارية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن الموافقة
على ندب سيادته للتدريس بقسم الهندسة
المعمارية بكلية الهندسة – جامعة فاروس-
خالل الفصل الدراسى ربيع العام الجامعى
 ، 2019/2018وذلك يوم األربعاء لمدة 6
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
الهندسة – جامعة فاروس -خالل الفصل
الدراسى الثانى ربيع ، 2019/2018
وذلك يوم األحد لمدة  4ساعات أسبوعياً.

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن الموافقة
على ندب سيادته للتدريس بقسم الهندسة
المعمارية بكلية الهندسة – جامعة فاروس-
خالل الفصل الدراسى ربيع العام الجامعى
 ، 2019/2018وذلك يوم األثنين لمدة 6
ساعات أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلنتدابات -:

4

ا.د .السيد ىكريا االشطوخى

أستاذ

الهندسة
الكيميائية

5

د .عبد الحميد محمد عبد
الرؤوف

مدرس

الرياضيات
والفيىياء
الهندسية

6

د .محمود سعيد نصر

مدرس

الهندسة
الصحية
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس
بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم
والتكنولوجيا بواقع  10أيام بالفصل
الدراسى الثانى ربيع  2019خالل العام
الجامعى  ، 2019/2018وذلك يوم
الخميس لمدة  6ساعات أسبوعياً.

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن الموافقة
على ندب سيادته للتدريس بكلية الهندسة –
جامعة فاروس -للفصل الدراسى ربيع
 ، 2019/2018وذلك يوم األربعاء لمدة 6
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بمعهد
الهندسة والتكنولوجيا للفصل الدراسى
الثانى خالل العام الجامعى 2019/2018
 ،وذلك يوم األثنين لمدة ساعتان أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

7

د .منير محمود مغاىى عبد
العال

مدرس

هندسة
المواصالت

8

د .ميسرة خيرى سيد أحمد
الطحان

مدرس

هندسة
المواصالت

9

د .سامى محمد على عياد

مدرس

هندسة
المواصالت

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
الهندسة – جامعة فاروس -خالل الفصل
الدراسى الثانى ربيع ، 2019/2018
وذلك يوم السبت لمدة  8ساعات أسبوعياً.

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
الهندسة – جامعة فاروس -خالل الفصل
الدراسى الثانى ربيع ، 2019/2018
وذلك يوم السبت لمدة  8ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية
الهندسة – جامعة فاروس -خالل الفصل
الدراسى الثانى ربيع ، 2019/2018
وذلك يوم األحد لمدة  6ساعات أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلنتدابات -:

 10د .أسماء السيد حسن

مدرس

الهندسة
المعمارية

 11د .هبة مجدى شاهين

مدرس

الهندسة
المعمارية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن الموافقة
على ندب سيادته للتدريس بقسم الهندسة
المعمارية بكلية الهندسة – جامعة فاروس-
خالل الفصل الدراسى ربيع العام الجامعى
 ، 2019/2018وذلك يوم األربعاء لمدة 6
ساعات أسبوعياً.
النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن الموافقة
على ندب سيادته للتدريس بقسم الهندسة
المعمارية بكلية الهندسة – جامعة فاروس-
خالل الفصل الدراسى ربيع العام الجامعى
 ، 2019/2018وذلك يوم السبت لمدة 6
ساعات أسبوعياً.

وافق
المجلس

وافق
المجلس

سابعا ً  :ما يستجد من أعمال -:
 - 1النظر فى اقتراح مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم بشنن قبول إعتذار السيد المهندس  /عمر محمد عيسى أمين
عيسى عن تعيينه معيد بالقسم لظروف خاصة  ،وبناءاً عليه وافق القسم على ترشي بدالً منه السيدة المهندسة  /آالء
معتى باهلل محمد سليمان (المرشحة االولى احتياطى ) وفى حالة اعتذارها ترشي السيدة المهندسة  /سارة عبد الحاكم
عبد الوهاب حمودة (المرشحة الثانية احتياطى)  ،وقد تقدمت السيدة المهندسة  /آالء معتى باهلل محمد سليمان بإعتذار
عن شغل الوظيفة لظروف خاصة  ،وعليه يتم ترشي السيدة المهندسة  /سارة عبد الحاكم عبد الوهاب حمودة.
القرار :وافق مجلس الكلية
 - 2النظر فى اقتراح مجلس قسم الرياضيات والفيىياء الهندسية بشنن قبول العذر المقدم من السيد المهندس  /أحمد
جابر محمد محمد خير هللا عن تعيينه معيداً بالقسم (شعبة رياضيات) نظراً لترشيحه لقسم الهندسة الكهربية  ،وبناءاً
عليه وافق القسم على تعيين السيد المهندس  /معتى عباس محمود محمد  ،وهو المرش التالى لشغل الوظيفة.
القرار :وافق مجلس الكلية
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 - 3النظر فى اقتراح مجلس قسم الرياضيات والفيىياء الهندسية بشنن قبول العذر المقدم من السيدة المهندسة  /آالء
معتى باهلل محمد سليمان عن تعيينها معيداً بالقسم (شعبة رياضيات) لظروف خاصة وبناءاً عليه وافق القسم على تعيين
السيد المهندس  /محمد أسامة حسين على عابدين  ،وهو المرش التالى لشغل الوظيفة.
القرار :وافق مجلس الكلية
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تابع  :ما يستجد من أعمال -:
 - 4النظر فى اقتراح مجلس قسم الهندسة الكهربية بشنن ترشي السيد المهندس  /أحمد جابر محمد محمد خير هللا
(التالى فى الترتيب من المتقدمين) لشغل وظيفة معيد بالقسم بدالً من السيد المهندس  /أحمد محمد محمود حنفى  ،حيث
أنه لم يتقدم بمسوغات التعيين.
القرار :وافق مجلس الكلية
 – 5النظر فى ترشي السيد األستاذ الدكتور  /سعيد السيد إسماعيل الخامى – األستاذ المتفرق بقسم الهندسة الكهربية
 ،لنيل جائىة الدكتور /طه حسين لعام ( 2019فى إطار جوائى الجامعة لعام .)2019
القرار :وافق مجلس الكلية على الترشي
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الشئون التعليمية
م

1

الموضوع

توصية لجنة شئون
طالب

النظددر فددى تحديددد ميعدداد مناقشددة المشدداريع
لطلبدددددددة البكدددددددالوريوس للعدددددددام الجدددددددامعى
 ، 2019/2018والمقتددرح األسددبوع الدددذى
يبدأ من تاريخ .2019/7/6
النظر فى المقترح الخاص بطريقة الحساب
فى المقررات التى يتم إعادتها إما بالرسوب
أو للتحسين  ،وطريقة حساب المعدل
التراكمى فى ضوء ما تتيحه المادة ()28
من الئحة الساعات المعتمدة للبرامج العامة

وافق مجلس الكلية على تحديد ميعاد مناقشة
المشاريع ليكون ابتداءاً من يوم السبت
 2019/7/6وحتى الخميس .2019/7/11
وافق مجلس الكلية على ما يلى :
 – 1يجب على الطالب إعادة التسجيل فى كل
مقرر يرسب فيه  ،ويرصد له تقدير هذا المقرر
بحد أفصى  B+وعند حساب المعدل التراكمى
يحسب له التقدير األخير  ،وعلى أن تذكر جميع
التقديرات فى السجل األكاديمى وتضاف
الساعات المعتمدة للمقرر مرة واحدة إلى
إجمالى الساعات المعتمدة عند حساب المعدل
التراكمى  ،ويجوى للطالب تغيير المقرر
اإلختيارى الراسب فيه بمقرر أخر.
 – 2يجوى للطالب إعادة التسجيل ألى مقرر
يرغب فى تحسين تقدير مرة واحدة وبحد
أقصى خمسة مقررات خالل فترة دراسته
بالكلية  ،وال يحتسب التحسين بغرض تحقيق
متطلبات التخرج  ،ويرصد للطالب التقدير
األعلى ودون إضافة ساعات إعادة المقررات
إلى إجمالى الساعات المعتمدة عند حساب المعد
التراكمى على أن ال تكون أخر محاولة للطالب
بتقدير ) (Fوإال وجب عليه إعادتها حتى ولو
كان قد اجتاىها سابقا ً  ،ويطبق عليه ما جاء
بالفقرة (.)1
وافق مجلس الكلية على إعتماد توصيات لجنة
األعذار

2

3

النظر فى إعتماد توصيات لجنة األعذار
المشكلة بقرار مجلس الكلية بجلسته رقم
( )6بتاريخ  2019/1/15للعام الجامعى
 ، 2019/2018والذى يقضى بالنظر فى
الطلبات المقدمة من بعض الطالب بالمرحلة
الصفرية.
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القرار

تابع  :الشئون التعليمية

4

5

6

وافق مجلس الكلية على تصحي الخطن المادى
فى نتيجة الطالب

النظر فى تصحي الخطن المادى فى نتيجة
الطالب  /أحمد محمد أحمد الدسوقى خريج
دور يونيو للعام الجامعى 2017/2016
قسم الهندسة النووية واإلشعاعية  ،ليكون
التصحي فى مجموع درجات الطالب لتصب
 5101ونسبة  %68،01بتقدير جيد
تراكمى بدالً من مجموع  5083ونسبة
 %67،77بتقدير جيد تراكمى.
إحاطة مجلس الكلية علما ً بتصحي الخطن
المادى بنتيجة الفرقة الرابعة بقسم الهندسة
المعمارية للعام الجامعى ، 2018/2017
وذلك تطبيقا ً لقرار مجلس الكلية بجلسته
رقم ( )9بتاريخ  2019/4/9بتفويض
األستاذ الدكتور  /عميد الكلية بتصحي
الخطن المادى حال إنتهاء اللجنة المشكلة
من مراجعة النتيجة.
النظر فى الطلب المقدم من األستـــاذ
الدكتــور  /المكلف بتسيير أعمال وكيل
الكلية لشئون التعليم والطالب بإقتراح تكلفة
الساعة المعتمدة  200جنيه (مائتى جنيه)
للفصل الصيفى لطلبة البرنامج العام بنظام
الساعات المعتمدة.

أحيط مجلس الكلية علما ً بتصحي الخطن المادى
بنتيجة الفرقة الرابعة بقسم الهندسة المعمارية
للعام الجامعى 2018/2017

وافق مجلس الكلية على أن تكون تكلفة الساعة
المعتمدة للفصل الصيفى لطلبة البرنامج العام
بنظام الساعات المعتمدة مبلغ  200جنيه
(مائتى جنيه)
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العالقات الثقافية

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

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

أ.د .عاطف عبد المنعم عطا
محمد

أستاذ بقسم
الرياضيات
والفيىياء
الهندسية

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن
حضور المؤتمر الدولى الخامس لهندسة
الميكاترونيات واالنسان االلى الذى عقد خالل الفترة
من  2019/2/16حتى  2019/2/19في روما
بايطاليا وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.

وافق
المجلس

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

االسم

1

ا.د .مسعود
مسعود الغنيمى

بشير

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

أستاذ بقسم الهندسة
الكهربية

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات
الثقافية بالموافقة على سفر سيادته فى مهمة علمية
من مهمات البعثات للعام الثانى  2019/2018من
الخطة الخمسية الثامنة  2022/2017بالنظام
التنافسى بجامعة تكساس أوستن بالواليات المتحدة
األمريكية  ،وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ
السفر بمرتب يصرف بالداخل .

وافق
المجلس

ثالث اً :اإلجازات الدراسية - :
أ – اإليفاد فى أجاىة دراسية -:
م

1

االسم

البيان

الوظيفة/القسم

النظر فدى اقتدراح مجلدس القسدم ولجندة الكليدة للعالقدات
الثقافية بالموافقة على ايفداد سديادته فدى اجداىة دراسدية
للحصددول علددى درجددة الدددكتورا مددن الواليددات المتحدددة
م .أحمد رشدى أبو معيد بقسم الرياضيات
االمريكية وذلك لالسدتفادة مدن المنحدة المقدمدة لسديادته
مسلم محمد الكردى
والفيىياء الهندسية من جامعة كاليفورنيا الجنوبيدة لمددة عدام قابدل للتجديدد
اعتباراً من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.
(تاريخ تعيين سيادته فى وظيفة معيد .)2015/9/13

القرار
وافق
المجلس

تابع  :اإليفاد فى أجاىة دراسية -:

2

م .معتى على مصطفى
العكاىى

مدرس مساعد بقسم
الهندسة الكيميائية

النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقددات الثقافيددة بالموافقددة علددى ايفدداد سدديادته فددى
اجداىة دراسدية للحصددول علدى درجددة الددكتورا مددن
اسددددتراليا وذلددددك لالسددددتفادة مددددن المنحددددة المقدمددددة
لسيادته من جامعة ملبدورن لمددة عدام قابدل للتجديدد
اعتباراً من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.
(تدداريخ تعيددين سدديادته فددى وظيفددة مدددرس مسدداعد
.)2017/5/15

وافق
المجلس

ب – مد أجاىة دراسية -:
م

االسم

1

م .نانسى عالء الدين
حسن

الوظيفة/القسم
مدرس مساعد بقسم
الهندسة الكهربية
وعضو االجاىة

البيان

القرار

النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقددددات الثقافيددددة بالموافقددددة علددددى مددددد االجدددداىة
الدرسددية لسدديادتها لمدددة عددام سددادس اعتبدداراً مددن

وافق
المجلس
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الدراسية بجامعة
واترلو بكندا

 2019/5/1حتدددى  2020/4/30بددددون مرتدددب أو
تاريخ المناقشة أيهما أقرب تاريخاً.
(سددافرت سدديادتها فددي  2014/5/1للحصددول علددى
درجددة الدددكتورا مددن كندددا  -اخددر مددد حصددلت عليدده
العام الخامس حتى  2019/4/30بمرتب).

جـ – من عام للتدريب -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

م .إسراء حنفى السيد
حنفى محمود

مدرس مساعد بقسم
الهندسة المعمارية
وعضو االجاىة
الدراسية بجامعة
بوليتكنكو دى ميالنو
بإيطاليا

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليدة للعالقدات
الثقافيددة بالموافقددة علددى مددن سدديادتها فتددرة للتدددريب
العملددددددددددى اعتبدددددددددداراً مددددددددددن  2019/6/16حتددددددددددى
 (2020/4/19تدداريخ نهايددة عددامين للتدددريب) بدددون
مرتب.
(سافرت سديادتها فدى  2014/11/26للحصدول علدى
درجة الددكتورا مدن ايطاليدا – اخدر مدد حصدلت عليده
قبددل المناقشددة العددام الرابددع حتددى – 2018/11/25
ناقشت الدرجة فى  – 2018/4/19حصلت على عام
أول للتددددددددددددددددريب مدددددددددددددددن  2018/4/20حتدددددددددددددددى
.)2019/6/15

وافق
المجلس

تابع  :من عام للتدريب -:

2

م .عمر عبد سعد عبد

مدرس مساعد بقسم
الهندسة الميكانيكية
وعضو االجاىة
الدراسية بجامعة
سيمون فريى بكندا

النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقددات الثقافيددة بالموافقددة علددى مددن سدديادته عددام
للتدددريب العملددى اعتبدداراً مددن ( 2018/9/11اليددوم
التالى للمناقشة) حتدى  2019/9/10بددون مرتدب
حيث ناقش الدرجة فى .2018/9/10
(سدددافر سددديادته فدددى  2014/1/9للحصدددول علدددى
درجددة الدددكتورا مددن كندددا – اخددر مددد حصددل عليدده
العددام الخددامس حتددى  – 2019/1/8ندداقش الدرجددة
فى .)2018/9/10

وافق
المجلس

د – تطبيق اللوائ (اإلنذار بالعودة) -:
م

االسم

الوظيفة/القسم

1

م .إسالم عبد الرحيم
الباقورى

مدرس مساعد بقسم
الهندسة الكهربية
وعضو االجاىة
الدراسية بجامعة
بوسطن بالواليات
المتحدة االمريكية

2

م .عمر محمد الدرديرى

مدرس مساعد بقسم
هندسة االنتاج
وعضو االجاىة
الدراسية بجامعة
بوردو بالواليات

البيان
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية
للعالقات الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائ
على سيادته وذلك بننذار بالعودة خالل شهرين
حيث انتهى اخر مد فى  2018/9/2ولم يعد ولم
يتسلم العمل حتى تاريخه.
(سافر سيادته في  2013/9/3للحصول علي
الدكتوراة من امريكا – اخر مد حصل عليه عام
خامس حتي  2018/9/2وارسلت عدة استعجاالت
للجامعة ( 2018/11/10،28/16وفي ، 1/30
) 2019/4/11 ، 3/5
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية
للعالقات الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائ
بانذار سيادته ذلك بالعودة خالل شهرين حيث
انتهى اخر مد فى  2018/8/28ولم يعد ولم يتسلم
العمل حتى تاريخه ولم يرد ما يفيد موقفة
14
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القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

المتحدة االمريكية

الدراسى.
(سافر سيادته فى  2011/8/29للحصول على
درجة الدكتوراة من امريكا -اخر مد حصل عليه
عام سابع حتى – 2018/8/28تم عمل عدة
استعجاالت فى ،2018/11/28، 10/9،16/2
 – 2019/4/11، 3/5، 1/30وتم عمل مذكرة
للقسم فى  2019/3/4، 2/5لموافاتنا بموقفة).

تابع  :تطبيق اللوائ (اإلنذار بالعودة) -:

3

م .منيب جمال الدين
منيب

معيد بقسم الهندسة
االنشائية وعضو
االجاىة الدراسية
بجامعة لوىيانا
بالواليات المتحدة
االمريكية

4

م .أحمد شوقى الحنفى

مدرس مساعد بقسم
الهندسة البحرية
وعمارة السفن
وعضو االجاىة
الدراسية بجامعة
تسمانيا باستراليا

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية
للعالقات الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائ
على سيادته وذلك بانذار بالعودة خالل شهرين-
ناقش الدرجة فى  2018/10/25فى نطاق العام
السابع.
(سافر سيادته فى  2012/8/1للحصول على
الماجستير والدكتوراة من امريكا – اخر مد حصل
عليه عام سابع حتى  – 2019/7/31ناقش
الدرجة فى  – 2018/10/25تقدم بطلب عام
للتدريب وتم رد الجامعة للبعثات بانه ال يجوى
منحة عام للتدريب بعد العام السادس).
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية
للعالقات الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائ
بانذار بالعودة خالل شهرين حيث انتهى اخر مد
عام للتدريب العملى فى  2018/12/9ولم يعد ولم
يتسلم العمل – تم عمل استعجال فى ، 2019/1/3
.2019/4/11 ، 2019/3/5
(سافر سيادته فى  2014/6/8للحصول على
درجة الدكتوراة من استراليا -اخر مد حصل علية
حتى
من2017/12/10
للتدريب
عام
)2018/12/9

وافق
المجلس

وافق
المجلس

رابعاً :البعثات الخارجية (السفر على بعثة خارجية) -:
م

1

االسم

م .بكينام أشرف أحمد

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

مدرس مساعد بقسم
الهندسة المعمارية

النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقات الثقافيدة بالموافقدة علدى سدفر سديادتها فدى
بعثة خارجية من بعثات العام الثانى 2019/2018
مددددن الخطددددة الخمسددددية الثامنددددة 2022 / 2017
بالنظددام التنافسددى للحصددول علددى درجددة الدددكتورا
مددن جامعددة برمنجهددام بددانجلترا لمدددة ثددالث سددنوات
وسنة رابعة إذا لىم األمر اعتباراً مدن تداريخ السدفر
بمرتب يصرف بالداخل.
(تدداريخ تعيددين سدديادتها فددى وظيفددة مدددرس مسدداعد
.) 2017 / 8 / 21

وافق
المجلس

خامس اً :اإلعارات (نسبة اإلعارات على مستوى الكلية -: )%17
م

االسم

الوظيفة/القسم

البيان

القرار

1

ا.د .خالد حسن أحمد

أستاذ متفرق بقسم

النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم بالموافقدددة علدددى
تجديد اعارة سيادته لمدة عام فى اطار العام السدابع

وافق

15
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هندسة الرى
والهيدروليكا

بغدادى

ا.د .عادل أحمد محمود
الكردى

أستاذ متفرق بقسم
الهندسة االنشائية

3

ا.د .إبتهال
البسطويسى

يوسف

أستاذ متفرق بقسم
الهندسة المعمارية

4

ا.د .محمد
محمود حنفى

عاصم

أستاذ بقسم الهندسة
المعمارية

2

عشددددددددددر اعتبدددددددددداراً مددددددددددن  2019/9/1حتددددددددددى
 2020/8/31وذلدددك للعمدددل بمنصدددب نائدددب رئددديس
جامعة بيروت العربية فرع طربلس علما ً بان اعدارة
سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%13
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سدديادته لمدددة عددام عاشددر اعتبدداراً مددن 2019/9/1
حتددددى  2020/8/31وذلددددك للعمددددل عميددددداً لكليددددة
الهندسدددة بجامعدددة بيدددروت العربيدددة للعدددام الجدددامعى
 , 2020/2019علم دا ً بددان اعددارة سدديادته ال تددؤثر
على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%11
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سيادتها لمدة عام سدادس اعتبدارا مدن 2019/9/1
حتددددى  2020/8/31وذلددددك للعمددددل عميددددداً لكليددددة
العمددارة والتصددميم البيئددى بجامعددة بيددروت العربيددة
للعددام الجددامعى  , 2020/2019علمددا بددان اعددارة
سيادتها ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سيادته لمدة عدام فدى اطدار عدام عاشدر اعتبداراً مدن
 2019/9/1حتى  2020/8/31وذلك للعمل بكليدة
العمددارة والتصددميم البيئددى بجامعددة بيددروت العربيددة
فرع طرابلس للعام الجامعى  , 2020/2019علمدا ً
بان اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
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المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

5

د .محمد حلمى عبد
العىيى موسى

أستاذ مساعد بقسم
الهندسة الكيميائية

6

د .محمد نصر أحمد
نصر

أستاذ مساعد بقسم
الهندسة الميكانيكية

7

د .عمرو محمد سيد
أحمد عبدالقادر

أستاذ مساعد بقسم
الهندسة الصحية

8

د .عمرو على حسن
ابراهيم

أستاذ مساعد بقسم
الهندسة الميكاميكية

9

د .محمد خميس محمد
منصور

أستاذ مساعد بقسم
الهندسة الميكانيكية

النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سدديادته لمدددة عددام ثددامن اعتبدداراً مددن 2019/9/1
حتدددى  2020/8/31وذلدددك للعمدددل بكليدددة الهندسدددة
برابددغ بجامعددة الملددك عبدددالعىيى بالمملكددة العربيددة
السددعودية  ،علم دا ً بددان اعددارة سدديادته ال تددؤثر علددى
االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%8
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سدديادته لمدددة عددام رابددع اعتبددارا مددن 2019/8/1
حتددى  2020/7/31وذلددك للعمددل بشددركة Pratt
 &Whitneyبكندا  ،علمدا ً بدان اعدارة سديادته ال
تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%20
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سدديادته لمدددة عددام عاشددر اعتبدداراً مددن 2019/9/1
حتددى  2020/8/31وذلددك للعمددل بجامعددة االعمددال
والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية  ،علما ً بان
اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%25
النظددر فددى اقتددراح مجلددس القسددم بالموافقددة علددى
تجديددد اعددارة سدديادته لمدددة عددام رابددع اعتبدداراً مددن
 2019/9/1حتددددددى  2020/8/31وذلددددددك للعمددددددل
بجامعة بيدروت العربيدة علمدا ً بدان اعدارة سديادته ال
تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%20
النظددر فددى اقتددراح مجلددس القسددم بالموافقددة علددى
تجديددد اعددارة سدديادته لمدددة عددام عاشددر اعتبدداراً مددن
 2019/9/1حتددددددى  2020/8/31وذلددددددك للعمددددددل
بجامعة بيدروت العربيدة علمدا ً بدان اعدارة سديادته ال
تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%20

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع  :اإلعارات (نسبة اإلعارات على مستوى الكلية -: )%17
10

11

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليدة للعالقدات
الثقافية بالموافقة على تجديد اعارة سيادته لمددة عدام
د .طارق محمد أحمد مدرس بقسم الهندسة سددادس اعتبددداراً مددن  2019/8/6حتدددى 2020/8/5
بجامعة والية اركنساس  ،علمدا ً بدان اعدارة سديادته ال
االنشائية
رجب
تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%11
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليدة للعالقدات
د .مصطفى محمد عبد مدرس بقسم الهندسة الثقافية بالموافقة على تجديد اعارة سديادته فدى اطدار
العدددددددام الثدددددددانى اعتبددددددداراً مدددددددن  2019/6/1حتدددددددى
الكهربية
رفاعى
 2020/5/31بجامعة  ETHبدولة سويسدرا  ،علمدا ً
17
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وافق
المجلس

وافق
المجلس

12

13

14

بان اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليدة للعالقدات
الثقافية بالموافقة على تجديد اعارة سيادته لمددة عدام
د .أحمد بهاء الدين مدرس بقسم الهندسة رابدددع اعتبددداراً مدددن  2019/9/1حتدددى 2020/8/31
وذلك للعمل بجامعة بيروت العربية  ،علما ً بدان اعدارة
الميكانيكية
محمد رشاد
سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة .
) نسبة االعارة على مستوى القسم .)%20
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليدة للعالقدات
الثقافية بالموافقة على تجديد اعارة سيادته لمددة عدام
د .محمد عبد الفتاح عبد مدرس بقسم الهندسة ثالدددث اعتبددداراً مدددن  2019/9/1حتدددى 2020/8/31
وذلك للعمل بجامعة بيروت العربية  ،علما ً بدان اعدارة
الميكانيكية
الفتاح الجوهرى
سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%20
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليدة للعالقدات
الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى اعدددارة سددديادته للعدددام االول
اعتبدددداراً مددددن ( 2019/1/30اليددددوم التددددالى للمهمددددة
د .محمد البسيونى مدرس بقسم هندسة
العلميدددة ) حتدددى  2020/1/29وذلدددك للعمدددل بجامعدددة
الحاسب والنظم
محمد أبو العال
لددويس فيددل بالواليددات المتحدددة االمريكيددة  ،علم دا ً بددان
اعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%22

وافق
المجلس

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

15

16

17

18

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليدة للعالقدات
الثقافية بالموافقة على تجديد اعارة سيادته لمددة عدام
فى اطار العام السادس اعتباراً من  2019/9/1حتدى
د .محمد صبحى محمد مدرس بقسم الهندسة
 2020/8/31وذلددك للعمددل بكليددة العمددارة والتص دميم
المعمارية
إبراهيم
البيئدددى بجامعدددة بيدددروت العربيدددة  ،علمدددا ً بدددان اعدددارة
سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
) نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكليدة للعالقدات
الثقافية بالموافقة على تجديد اعارة سيادته لمددة عدام
فى اطار العام السادس اعتباراً من  2019/9/1حتدى
د .سامر محمد عادل مدرس بقسم الهندسة
 2020/8/31وذلددك للعمددل بكليددة العمددارة والتص دميم
المعمارية
السيارى
البيئدددى بجامعدددة بيدددروت العربيدددة  ،علمدددا ً بدددان اعدددارة
سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم ولجندددة الكليدددة
للعالقدددات الثقافيدددة بالموافقدددة علدددى تجديدددد اعدددارة
سددددديادته لمددددددة عدددددام ثالدددددث عشدددددر اعتبددددداراً مدددددن
هشام
د.
محمود مدرس بقسم الهندسة  2019/9/1حتددددددى  2020/8/31وذلددددددك للعمددددددل
ً
لمهمدددة قوميدددة (عميددددا للجدددودة) بجامعدددة بيدددروت
المعمارية
االرناؤطى
ً
العربيددة  ،علمددا بدددان اعددارة سددديادته ال تددؤثر علدددى
االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%17
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم بالموافقدددة علدددى
د .محمد السيد رجب مدرس بقسم هندسة
تجدي دد اعددارة سدديادته لمدددة عددام ثالددث اعتبدداراً مددن
الخولى
الرى والهيدروليكا  2019/9/1حتددددددى  2020/8/31وذلددددددك للعمددددددل
18

الجلسة العاشرة بتاريخ 2019 /5/14

وافق
المجلس

وافق
المجلس

لم يوافق
المجلس
على
تجديد
اإلعارة
لسيادته
وافق
المجلس

19

د .محمد رضا محمود
سليمان

مدرس بقسم هندسة
الرى والهيدروليكا

بجامعة بيدروت العربيدة  ،علمدا ً بدان اعدارة سديادته
ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%13
النظدددر فدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم بالموافقدددة علدددى
تجديددد اعددارة سدديادته لمدددة عددام ثالددث اعتبدداراً مددن
 2019/9/1حتددددددى  2020/8/31وذلددددددك للعمددددددل
بجامعة بيدروت العربيدة  ،علمدا ً بدان اعدارة سديادته
ال تؤثر على االعارات الجديدة.
)نسبة االعارة على مستوى القسم .)%13
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وافق
المجلس

الدراسات العليا

أوالً :قسم الهندسة اإلنشائية -:
الموضوع

من
الدرجات

تشكيل
لجنة
الحكم

الدرجة

اسم الطالب :أحمد حمودة عابدين مغربى
موضوع :توقع إنتاجية محطات الخلط الخرسانية بإستخدام نماذج
البرمجة الرياضية.
Predicting batch plant productivity using linear
programming models.
تحت إشراف :أ.د .هشام عبد الخالق عبد الخالق  ،أ.د .ريمون فايق
عىيى إسكندر.
اسم الطالب :هند حسن محمد حافظ
موضوع  :جساءة القطاعات المعدنية المشكلة على البارد.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :صالبة دوران القطاعات المعدنية
المشكلة على البارد) علما ً بنن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Rotational stiffness of cold-formed steel sections.
تحت إشراف :أ.د .حسام محمد فهمى غانم  ،أ.د .طارق محمد إبراهيم
 ،أ.د .أحمد شامل فهمى.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
*International Conference on Advances in
Structural
and
Geotechnical
Engineering,
Hurghada,ICASGE'19, Egypt, 25-28 March 2019.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرق
 -1أ.د .حسام فهمى غانم
مشرفا ً ورئيسا ً
 -2أ.د .محمد إبراهيم النجار أستاذ متفرق بالكلية
عضواً
أستاذ متفرق بكلية الهندسة جامعة المنوفية
 -3أ.د .كامل سيد قنديل
عضواً
أستاذ مساعد متفرق بالكلية مشرفا ً
 -4أ.د .أحمد شامل فهمى
وعضواً
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تاريخ القيد

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2013

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
%24
من
%25

خريف
2013

القرار

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة اإلنشائية -:
اسم الطالب :إيناس محمد سعد أحمد حسن
موضوع  :أساسات توربينات الهواء.
Foundations of wind turbines.
تحت إشراف :أ.د .فتحى محمد عبد ربه  ،أ.د .خالد السيد جعفر.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :

تشكيل
لجنة
الحكم

*International Conference on Advances in Structural and
Geotechnical Engineering, Hurghada,ICASGE'19, Egypt, 2528 March 2019.

على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -1أ.د .فتحى محمد عبد ربه
ورئيسا ً
أستاذ بكلية الهندسة جامعة
 -2أ.د .أحمد مسلم سمي
حلوان عضواً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .خالد السيد جعفر
وعضواً
 -4أ.د .عمرو ىكريا حافظ الوكيل أستاذ بالكلية
عضواً
اسم الطالب :نسرين عبد الرافع خلف أحمد
موضوع :األداء الىلىالى لحوائط القص الخرسانية المسلحة ذات
الشفة.

ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
%15
من
%25

ربيع
2015

وافق
المجلس

Seismic performance of reinforced concrete flanged shear walls.

تشكيل
لجنة
اإلمتحان
الشامل

إلغاء
التسجيل
بناء على
طلبه
إلغاء
التسجيل
لحصوله
على الدرجة
من الخارج

تحت إشراف :أ.د .محيى الدين صالح شكرى  ،أ.د .طارق إبراهيم
عبيدو  ،أ.د .ىكى إبراهيم محمود.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .عبد العىيى محمود إبراهيم أستاذ متفرق بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -2أ.د .محمد ناصر درويش
عضواً
أستاذ ورئيس القسم بالكلية مشرفا ً
 -3أ.د .طارق إبراهيم عبيدو
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -4أ.د .محمد محمود الحويطى
عضواً
 -5أ.د .على عبد الحكم على عبد أستاذ بالكلية
عضواً
اسم الطالب :صفاء لبيب قطب السمدونى

اسم الطالب :محمد صالح عبد العليم مصطفى جلو

خريف
2017

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2014

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2009

وافق
المجلس

ثانيا ً :قسم الهندسة الكهربية :
الموضوع
من

الدرجة
دكتورا

اسم الطالب :نهال أحمد محمود أحمد مبروك
21
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تاريخ القيد
ربيع

القرار
وافق

الدرجات

2012

موضوع :إستنباط مراحل اإلستقطاب الكهربى في حالة القلب الطبيعى
والحتشاء عضلة القلب بإستخدام مرحلتين متتاليتين من الشبكات
العصبية.

المجلس

Reconstruction of depolarization pattern for normal
heart and myocardial infarction using two cascaded
stages of artificial neural networks.

تحت إشراف :أ.د .عبد الرحيم خليفة  ،أ.د .عبد المنعم عبد البارى
ناصر.
اسم الطالب :نيهال محمد أمين محمد أنور
موضوع :التعادد الفراغى التقسيم في أنظمة االتصاالت البصرية.
Space-division multiplexing in optical communications
systems.
تحت إشراف :أ.د .السيد عبد المعطى البدوى  ،أ.د .مصطفى حسين
على حسن  ،د .ىياد أحمد رشاد الصحن.
اسم الطالب :جورج مجدى داود بطرس
موضوع :تشفير البيانات الالسلكية.
رأت لجنة الحكم تعديل عنوان البحث ليصب  :مقترح مهجن لتشفير
بيانات الوسائط المتعددة الالسلكية.

دكتورا

ماجستير
العلوم
A proposal hybrid system for wireless multimedia
 encryption.الهندسية

ربيع
2012

وافق
المجلس

خريف
2014

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .مظهر بسيونى طايل  ،د .عايد على الشافعى  ،د .حامد
شوقى.

اسم الطالب :هبة هللا على حسن عبد الحافظ أبو عمير

موضوع :نظام فحص ميتاعدسات ميكروموجية لكشف أصغر ورم بشريحة ماجستير
ثدى.
 A microwave metalens screening system for smallest sizeالعلوم
 tumor detection in breast slice.الهندسية
تحت إشراف :أ.د .مظهر بسيونى طايل  ،د .محمد إسماعيل بدوى.
اسم الطالب :هيثم رمضان محمد البرديس
موضوع :نهج جديد للتنبؤ بالعمر االفتراضى وإدارة األصول بإستخدام
تقنية نموذج المنطق الضبابى في المحوالت عالية الجهد.

ماجستير
A new approach to life time prediction and asset
 management using fuzzy logic model technique in highالعلوم
 voltage transformers.الهندسية

خريف
2011

خريف
2013

وافق
المجلس

وافق
المجلس

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

تابع :قسم الهندسة الكهربية :

من
الدرجات

اسم الطالب :مصطفى محمد لطفى إبراهيم الرفاعى
موضوع :تصميم ودراسة أداء نظام الرى بالطاقة الشمسية مع وجود
مشروع تطبيقى.
Design and performance evaluation of a solar water
pumping system: A case study.
تحت إشراف :أ.د .عمرو محمد عثمان الىواوى  ،أ.د .راجى على
رفعت حمدى  ،د .مصطفى مسعد عبد هللا.
اسم الطالب :عمرو إبراهيم خليل ماضى
موضوع :مرش طاقة مهجن مبنى على محول وحدات متعدد
المستويات.
22
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ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2013

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2014

وافق
المجلس

تشكيل
لجنة
الحكم

Hybrid power filter based on modular multilevel
converter.
تحت إشراف :أ.د .إبراهيم فؤاد عبد الرحمن العرباوى  ،أ.د .راجى
على رفعت حمدى  ،د .مصطفى سعد حماد.
اسم الطالب :محمد محمد أحمد أبو العينين هجرس
موضوع :دراسة البالىما المنتجة بالليىر بإستخدام مطيافة اإلنبعاث
الضوئى لألهداف الصلبة والنانومترية.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :فحص البالىما المولدة بالليىر
بإستخدام مطياف البالىما المستحثة بالليىر) علما ً بنن هذا التحديد ال
يمس جوهر البحث.
A study of plasma resulted from the interaction of
laser with Nano and bulk targets using optical
emission spectroscopy technique.
تحت إشراف :أ.د .السيد عبد المعطى البدوى  ،أ.د .أشرف محمود
الشربينى  ،أ.د .محمد رىق محمد رىق.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
Plasma Science and Technology, 13 November 2018.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرق بالكلية
 -1أ.د .مظهر بسيونى طايل
رئيسا ً
 -2أ.د .ثروت محمود أحمد الشربينى أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة
عضواً
مشرفا ً
 -3أ.د .السيد عبد المعطى البدوى أستاذ متفرق بالكلية
وعضواً
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دكتورا
نسبة
اإلقتباس
 %8من
%25

خريف
2015

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :محمد حسن البنا إبراهيم
موضوع :تشغيل وصيانة محطات توىيع الكهرباء.
مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :اإلختيار األمثل ألماكن وأحجام المكثفات
في أنظمة التوىيع الحلقية مع أخذ فترات األعطال في اإلعتبار) علما ً بنن هذا
التحديد ال يمس جوهر البحث.

Effective placement and sizing of capacitor banks in
loop distribution systems considering fault periods.
تحت إشراف :أ.د .نبيل حسن عباسى  ،أ.د .أشرف إبراهيم مجاهد.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :

ماجستير
العلوم
20th International Middle East Power Systems Conference
 (MEPCON), 18-20 December, Cairo University, Egypt.الهندسية
نسبة
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
اإلقتباس
مشرفا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -1أ.د .نبيل حسن عباسى
 %9من
ورئيسا ً
%25
 -2أ.د .هشام بهاء الدين الرفاعى أستاذ بالكلية
 -3أ.د .أشرف إبراهيم مجاهد
وعضواً
 -4أ.د .أمانى محمد الىنقلى

عضو ًا
أستاذ بالكلية

مشرفا ً

أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم

والتكنولوجيا

تشكيل
لجنة
الحكم

خريف
2015

وافق
المجلس

مشرفا ً

وعضو ًا
اسم الطالب :محمد إبراهيم جميل على خاطر
موضوع :منظومات القوى الكهربية.

مع تحديد عنوان البحث ليصب ) :طرق جديدة لتصميم شبكة التاريض
للتوسع المستقبلي لمحطات الجهد العالى) علما ً بنن هذا التحديد ال يمس
جوهر البحث.

New methods for designing a grounding grid system
for future expansion of high voltage substations.
تحت إشراف :أ.د .نبيل حسن عباسى  ،أ.د .إمتثال نجم عبد هللا.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :

ماجستير
العلوم
20th International Middle East Power Systems Conference
 (MEPCON), 18-20 December, Cairo University, Egypt.الهندسية
نسبة
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
اإلقتباس
 -1أ.د .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين أستاذ متفرق بالكلية
 %22من
رئيسا ً
ً
%25
أستاذ متفرق بالكلية مشرفا
 -2أ.د .نبيل حسن عباسى

خريف
2015

وافق
المجلس

وعضواً

 -3أ.د .حنفى محمود إسماعيل
الهندسة جامعة
عضو ًا
 -4أ.د .إمتثال نجم عبد هللا
وعضواً

أستاذ متفرق بكلية
عين شمس
أستاذ متفرق بالكلية مشرفا ً

تابع :قسم الهندسة الكهربية :
اسم الطالب :عىة محمود حسن السيد الباجورى
تشكيل

ربيع
24
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وافق

لجنة
اإلمتحان
الشامل

موضوع :دراسة سرطان أعضاء الجسم بالتصوير المقطعى ثالثى
األبعاد.
Studying tumors in three-dimensional computed
tomography.
تحت إشراف :أ.د .مظهر بسيونى طايل  ،أ.د .محمد عبد الرحمن عبد
 ،د .هانية حسن أحمد فرج.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -1أ.د .مظهر بسيونى طايل
ورئيسا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -2أ.د .حسن ندير خير هللا
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .حسن محمود الرجال
عضواً
اسم الطالب :هبة عبد الحميد حسن عبد الحميد الكيال
موضوع :تحسين تغذية الهوائيات في عالج أورام الثدى.
Optimization for the antenna excitation for breast
cancer treatment.
تحت إشراف :أ.د .نور الدين حسن إسماعيل.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرق بالكلية
 -1أ.د .مظهر بسيونى طايل
رئيسا ً
مشرفا ً
 -2أ.د .نور الدين حسن إسماعيل أستاذ متفرق بالكلية
وعضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .حسن محمود الرجال
عضواً
اسم الطالب :معتى محمد بهجت محمود أمين
موضوع :اإلستخدام الفعال لمفاهيم إنترنت األشياء في تحسين أداء
أنظمة اإلتصاالت.
Efficient utilization of the internet of things concepts
in improving the performance of communication.
تحت إشراف :أ.د .أنسى أحمد عبد العليم.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -1أ.د .أنسى أحمد عبد العليم
ورئيسا ً
 -2أ.د .نور الدين حسن إسماعيل أستاذ متفرق بالكلية
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .نهى عثمان قرنى
عضواً
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2013

المجلس

خريف
2015

وافق
المجلس

خريف
2017

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة الكهربية :

تشكيل
لجنة
اإلمتحان
الشامل

إعادة
تشكيل
لجنة
اإلمتحان
الشامل

اسم الطالب :أحمد عبد المجيد حسن شريف
موضوع :تطبيقات الروبوتات.
Robotics applications.
تحت إشراف :أ.د .تامر حلمى عبد الحميد حسن  ،د .محمد صدقى
الحبروك.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
 -1أ.د .محمد ىكريا مصطفى عبد الهادى أستاذ متفرق بالكلية
رئيسا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -2أ.د .محمد مجدى أحمد
عضواً
أستاذ ورئيس القسم بالكلية مشرفا ً
 -3أ.د .تامر حلمى عبد الحميد
وعضواً
اسم الطالب :ا ء ىين العابدين محمد
موضوع :تطوير نظام لتحليل لوحات الدوائر المطبوعة  PCBبإستخدام
الرؤية األلية.
)Development of printed circuit boards (PCB
analyses system using night vision.
تحت إشراف :أ.د .محمد إسماعيل يوسف البنا.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرق بالكلية
 -1أ.د .السيد أحمد إبراهيم يوسف
رئيسا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -2أ.د .محمد إسماعيل يوسف البنا
مشرفا ً وعضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .حسام محمد حسان شلبى
عضواً
* لمرور أكثر من ثالث أشهر على اللجنة السابقة.

خريف
2014

خريف
2017

وافق
المجلس

وافق
المجلس

ثالثا ً :قسم الهندسة المعمارية -:
اسم الطالب :أحمد أبو الفتوح عبد الغنى فراج القاضى
موضوع :المرونة التصميمة للمسكن صغير الحجم كمبدأ من مبادئ ماجستير
العمارة الخضراء ومساهمتها في حل مشكلة اإلسكان في مصر.
العلوم
Design flexibility of small residential unit as a green

من
الدرجات

 architecture principle to solve housing problem in Egypt.الهندسية

تحت إشراف :أ.د .محمد أنور فكرى  ،د .هانى شاهين.
اسم الطالب :شمس منجود محمود ندا
ماجستير
موضوع :مفهوم اإلستدامة من منظور المسكن اإلسالمى.
 Sustainable development concept from Islamicالعلوم
 perspective of houses.الهندسية
تحت إشراف :أ.د .إبراهيم السيد معروف.

خريف
2013

ربيع
2013

وافق
المجلس

وافق
المجلس

تابع :قسم الهندسة المعمارية -:
من
الدرجات

اسم الطالب :شيرين فتحى حسين حسن العجمى
موضوع :السلوك اإلنسانى في المباني العامة  :تنثير خصائص الفناء ماجستير
الداخلى على السلوك اإلجتماعى بين المستخدمين.
العلوم
Human behavior in public buildings: Influence of
 atrium design in controlling occupants' socialالهندسية
behavior.
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خريف
2013

وافق
المجلس

تحت إشراف :أ.د .خالد السيد الحجلة  ،أ.د .يسرى مصطفى النعناعى
 ،د .رانيا جابر رسالن.
اسم الطالب :دياال إبراهيم على عطيات
موضوع :نهج هجين نحو إدارة التراث الثقافي الذكى في سياق
المدينة الذكية حالة دراسة وسط مدينة عمان  -اإلردن.
Hybrid approach towards managing smart cultural
heritage in the smart city context – case study of
Amman downtown- Jordan.
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد العال إبراهيم  ،أ.د .طارق عبد الحميد
فرغلى  ،أ.د .على محمود أبو غنيمة.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
5th International Conference on New Trends in
Architecture and Interior Design, ICNTAD, 26-28
April 2019, Istanbul, Turkey.
تشكيل لجنة
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
الحكم
مشرفا ً
 -1أ.د .محمد عبد العال إبراهيم أستاذ متفرق بالكلية
ورئيسا ً
أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم
 -2أ.د .محمد إبراهيم جمعة
والتكنولوجيا

عضو ًا
 -3أ.د .حسن كمال عبد السالم أستاذ ورئيس القسم بالكلية
عضوا ًًً ًً ًً
 -4أ.د .على محمود أبو غنيمة أستاذ وعميد كلية الهندسة جامعة
األردن
مشرفا ً
وعضوا ًًً ًً
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دكتورا
نسبة
اإلقتباس
من 10
إلى
%25

ربيع
2017

وافق
المجلس

رابعا ً  :قسم الهندسة الميكانيكية -:
الموضوع

من
الدرجات

تعديل لجنة
إشراف
إلغاء
التسجيل
بناء على
طلبه

الدرجة

اسم الطالب :محمد مصطفى عبد هللا إبراهيم
موضوع :تحسين أداء التوربينة الغاىية عن طريق التضبيب لدرجة
ماجستير
التشبع أو الترذيذ الىائد للدور البسيطة ودورة إستخدام العادم.
 Enhancement of gas turbine simple and recuperativeالعلوم
 cycle using inlet fogging and overspray.الهندسية
تحت إشراف :أ.د .محمد محمد القصبى  ،أ.د .يحيى عبد المنعم
الدرينى.
اسم الطالب :عمرو محمد على عوض
ماجستير
موضوع :أداء سخانات الميا في المحطات البخارية.
Water
heater
in thermal power plant.
الهندسة
تحت إشراف :أ.د .مدحت محمود سرور.
اسم الطالب :مصطفى صالح محمد إبراهيم قفشين
ماجستير
موضوع :مبادالت الحرارة الهوائية.
 Air cooled heat exchangers.الهندسة
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد الحليم حسب.
اسم الطالب :فيروى حسين عبد الحميد الرويعى
موضوع :التحكم في نقطة الندى بإستخدام رشاشات الميا .
ماجستير
تحت إشراف :أ.د .عبد الحميد عطية السيد  ،أ.د .محمد محمود
العلوم
الحلو.
وذلك بإضافة أ.د .وائل محمد مصطفى المغالنى أستاذ ورئيس القسم الهندسية
بالكلية إلى لجنة اإلشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.

ماجستير
الهندسة
ماجستير
الهندسة

اسم الطالب :محمد إبراهيم أحمد أبو ىهرة
اسم الطالب :نهى محمد الحبشى محمود
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تاريخ القيد

خريف
2012

القرار

وافق
المجلس

خريف
2016

وافق
المجلس

خريف
2013

وافق
المجلس

خريف
2012

وافق
المجلس

خريف
2011
خريف
2015

وافق
المجلس
وافق
المجلس

خامسا ً  :قسم الهندسة الكيميائية -:
الدرجة

الموضوع
اسم الطالب :محمد حسين على مصطفى الجرتيلى
موضوع :دراسة في إستخدام تقنيات جديدة (موجات فوق صوتية)
وعوامل مساعدة جديدة في إنتاج البيوديىل من ىيت الطعام
المستهلك.
)A study in the use of new techniques (Ultra Sonics
and new catalysts for the production of biodiesel
from waste cooking oil.
تحت إشراف :أ.د .حسن عبد المنعم فرج  ،أ.د .مصطفى إبراهيم
سالم  ،د .رحاب محمد على.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
أستاذ متفرق بالكلية مشرفا ً
 -1أ.د .حسن عبد المنعم فرج
ورئيسا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -2أ.د .أحمد أمين ىعطوط
عضواً
تشكيل لجنة
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .السيد ىكريا األشطوخى
اإلمتحان
عضواً
الشامل
اسم الطالب :سهى هشام محمد محمد جاب هللا
موضوع :نموذج أولى من األغشية البوليمرية لمعالجة ميا الصرف
لمصانع األدوية.
Polymeric membranes prototype for pharmaceuticals
industries waste water treatment.
تحت إشراف :أ.د .حسن عبد المنعم فرج  ،أ.د .مصطفى إبراهيم
سالم  ،أ.د .هبة عبد هللا محمد.
على أن تكون اللجنة مكونة من - :
مشرفا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -1أ.د .حسن عبد المنعم فرج
ورئيسا ً
أستاذ متفرق بالكلية
 -2أ.د .أحمد أمين ىعطوط
عضواً
أستاذ بالكلية
 -3أ.د .تغريد أحمد ىويل
عضواً

إلغاء
التسجيل
بناء على
طلبه

ماجستير
العلوم
الهندسية

اسم الطالب :بدور ىكى شحاته
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تاريخ القيد

القرار

ربيع
2012

وافق
المجلس

خريف
2017

وافق
المجلس

خريف
2010

وافق
المجلس

سادسا ً  :قسم هندسة اإلنتاج -:
الدرجة

الموضوع
اسم الطالب :محمد عبد الرىاق أنور أحمد حسن
موضوع :دراسة جودة األجىاء المنتجة بالرحو مع التحكم الرقمى.
An investigation on the quality of parts produced
by CNC spinning.
تحت إشراف :أ.د .محمد عبد الواحد يونس  ،أ.د .محمود حامد
أحمد.
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
* 8th International Conference on Advances in
Civil Structural and Mechanical Engineering
CSM'19 23-24 April, 2019, Birmingham, United
تشكيل لجنة
Kingdom.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
الحكم
أستاذ متفرق بالكلية
 -1أ.د .على السيد األشرم
رئيسا ً
أستاذ متفرق بكلية الهندسة جامعة
 -2أ.د .عبد هللا شعبان ويفى

دكتورا
نسبة
اإلقتباس
من  9إلى
%25

تاريخ القيد

ربيع
2014

القرار

وافق
المجلس

القاهرة

عضو ًا
 -3أ.د .محمد عبد الواحد يونس أستاذ متفرق بالكلية مشرفا ً
وعضوا ًًً ًً ًً
أستاذ مساعد متفرق بالكلية مشرفا ً
 -4أ.د .محمود حامد محمد
وعضوا ًًً ًً

سابعا ً  :قسم الهندسة الصحية -:
الموضوع

من
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :ضياء حمدى عبد العىيى سيف
موضوع :التحليل اإلحصائى متعدد المتغيرات ونموذج محاكاة لجودة
الميا لبحيرة البرلس.
Multivariate statistical analysis & simulation
model for water quality assessment of Burullus
lake in Egypt.
تحت إشراف :أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى  ،أ.د .وليد عبد
العظيم البرقى  ،د .محمد رضا سليمان.
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دكتورا

تاريخ القيد

خريف
2013

القرار

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة الصحية -:
اسم الطالب :سار عبد المولى عبد الال بسيونى
موضوع :تقدير إنبعاثات غاىات اإلحتباس الحرارى من محطات
معالجة الصرف الصحى بإستخدام النمذجة والمحاكاة  :دراسة
الحالة محطة التنقية الشرقية باإلسكندرية.
Estimation of greenhouse gases emission from
wastewater treatment plants using modeling and
simulation case study Eastern wastewater
treatment plant in Alexandria.
تحت إشراف :أ.د .محمد طارق فؤاد  ،أ.د .مدحت عبد المعطى ماجستير
مصطفى  ،د .مى عبد الفتاح محمد فايد.
العلوم
* المهندس المذكور له بحث منشور في :
الهندسية
th
تشكيل لجنة 8 International Conference on Advances in Bio
نسبة
Informatics, Bio Technology and Environmental
الحكم
 Engineering, 23-24 April 2019 – Birmingham,اإلقتباس
 U.K.من  24إلى
%25
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
أستاذ متفرق بالكلية
 -1أ.د .محمد صادق العدوى
رئيسا ً
مشرفا ً
أستاذ بالكلية
 -2أ.د .محمد طارق فؤاد
وعضواً
 -3أ.د .مدحت عبد المعطى مصطفى أستاذ متفرق بالكلية مشرفا ً
وعضوا ًًً ًً ًً
أستاذ بالمعهد العالى للصحة
 -4أ.د .ريم عبد الحميد
عضوا ًًً ًً

ثامنا ً  :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
الموضوع

من
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :أسماء عبد هللا السيد دحدوح
موضوع :النمذجة العددية المدادات ميا شرب اإلسكندرية
المستقبلية من ترعة المحمودية.
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصب  :النمذجة العددية المدادات
ميا شرب مدينة اإلسكندرية المستقبلية من ترعة المحمودية.
Numerical simulation future drinking water
supply of Alexandria city from el Mahmoudia
canal.
تحت إشراف :أ.د .أحمد عىت األنصارى  ،أ.د .حسام الدين مغاىى
 ،د .أحمد محسن على.

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2016

تاريخ القيد

خريف
2013

وافق
المجلس

القرار

وافق
المجلس

تابع  :قسم هندسة الرى والهيدروليكا -:
اسم الطالب :أمنية محمود عبد الرحمن أحمد شلبى
موضوع :تقييم جودة ميا بحيرة المنىلة بإستخدام النمذجة العددية
والتحليل اإلحصائى.
تشكيل لجنة
Assessment of water quality of El-Manzala lake
الحكم
using numerical modeling and statistical analysis.
تحت إشراف :أ.د .حسام الدين محمد مغاىى  ،أ.د .محمد رضا
محمود سليمان  ،د .وليد رضا السيد.
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ماجستير
العلوم
الهندسية
نسبة
اإلقتباس
من  24إلى
%25

خريف
2016

وافق
المجلس

* المهندس المذكور له بحث منشور في :
International
Conference
on
Civil
and
Environmental Engineering – ICCEE 2018 24-26
November 2018, Hurghada, Egypt.
على أن تكون اللجنه مكونه من - :
أستاذ ورئيس القسم بالكلية
 -1أ.د .حسام الدين محمد مغاىى
مشرفا ً
ورئيسا ً
 -2أ.د .عصام عوض مصطفى جودة أستاذ بالكلية
عضواً
عميد كلية مصادر الطاقة والبيئة
 -3أ.د .منى جمال الدين إبراهيم
والكيمياء
بالجامعة المصرية اليابانية

عضوا ًًً ًً ًً

تاسعا ً  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
الموضوع

من
الدرجات

الدرجة

اسم الطالب :عبد الفتاح عادل عبد العاطى إبراهيم
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصب  :دراسة العوامل النيوترونية
لمىيج الثوريوم واليورانيوم كوقود في المفاعالت الصغيرة
والمتوسطة.
Neutronic parametric study of Thorium-Uranium
mixed fuel into small and medium reactors.
تحت إشراف :أ.د .هناء حسن أبو جبل  ،أ.د .علياء عادل بدوى ،
د .عبدالرحمن عبد الرحمن القفص.
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ماجستير
العلوم
الهندسية

تاريخ القيد

خريف
2014

القرار

وافق
المجلس

تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :إبراهيم عادلى إبراهيم حسن
موضوع :تصميم الوقود الحلقى لمفاعالت الماء المضغوط ذات كثافة
الطاقة العالية.

من
الدرجات

Design of annular fuel for pressurized water
reactors for high power density.
تحت إشراف :أ.د .علياء عادل بدوى  ،أ.د .محمد نجيب حسن على
(رحمه هللا)  ،أ.د .محمد كمال عبد هللا شعت  ،د .أحمد عماد الدين
فت هللا.
اسم الطالب :محمود يسرى هوارى هوارى
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصب  :نمذجية أداء الوقود النووي
للمفاعل الروسى بواسطة برنامج .Fuelsim
Fuelsim modeling of the VVER-1200 nuclear fuel
performance.
تحت إشراف :أ.د .محمد حسن محمد حسن  ،د .سار ياسر محمد
خليل.
اسم الطالب :أحمد حلمى محمد السيد
موضوع :تطبيقات الهندسة النووية.
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصب  :نمذجة وتوصيف عناصر
عاكس البريليوم تحت ظروف التشعيع.
Modeling and characterization of beryllium
reflector elements under irradiation conditions.
تحت إشراف :أ.د .محمد السيد سليمان ناجى  ،أ.د .هناء حسن أبو
جبل  ،د .محمد عبد المنعم جاهين.
اسم الطالب :يعقوبا سولى عبد العىيى
موضوع :مقارنة بين طرق قياس تركيىات المواد المشعة في
المصادر الطبيعية.

ماجستير
العلوم
الهندسية

خريف
2012

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2015

وافق
المجلس

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2014

ماجستير
العلوم
A comparison between methods of measuring the
 concentration of radioactive materials in natural sources.والتكنولوجي
تحت إشراف :أ.د .محسن عبد أبو مندور  ،أ.د .محمد حسن محمد ا النووية
حسن  ،أ.د .نادر محمود عبد الحليم.
اسم الطالب :جمال أحمد محمود
موضوع :نشاط المصادر المشعة وتقدير الجرعات الناتجة عن ماجستير
النشاط.
العلوم
Activities of radioactive sources and estimation of
والتكنولوجي
resulting doses.
تحت إشراف :أ.د .سعيد عبد المجيد عجمى  ،أ.د .محمود هانى ا النووية
شلبى  ،أ.د .آية السيد محمد الشحات.
تابع  :قسم الهندسة النووية واإلشعاعية -:
اسم الطالب :محمد جبرين أدم على
ماجستير
موضوع :قياسات االشعاع الطبيعى في بحيرة تشاد.
من
العلوم

الدرجات

Measurements of natural radioactivity in the lake of chad.

تحت إشراف :أ.د .محمد السيد سليمان ناجى  ،أ.د .هناء حسن أبو والتكنولوجي
ا النووية
جبل  ،أ.د .نادر محمود عبد الحليم.

عاشراً  :قسم هندسة الحاسب والنظم -:
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وافق
المجلس

ربيع
2017

وافق
المجلس

ربيع
2017

وافق
المجلس

ربيع
2017

وافق
المجلس

الموضوع
من
الدرجات

اسم الطالب :أحمد محمد شكرى أحمد محمد شورى
موضوع :خوارىم جديد لمشكلة أقصر الطرق في المخططات.
A new algorithm for the shortest path problem.
تحت إشراف :أ.د .عمرو عبد المنعم المصرى  ،د .أيمن أحمد خلف
هللا.

الدرجة

تاريخ القيد

ماجستير
العلوم
الهندسية

ربيع
2014

القرار
وافق
المجلس

موضوعات عامة (دراسات عليا)
 - 1النظر فى المذكرة الم عروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشنن اعتماد نتيجة اإلمتحان
الشامل لكل من :
القسم
اإلسم
هندسة الرى و الهيدروليكا
شيماء السيد طه حسن على
نهال محمد محمد محمد األىلى
مينا إبراهيم يونان إبراهيم
الهندسة الكهربية
إبراهيم على إبراهيم عبد الرؤوف عامر
آية جمال الدين على عبد العال
أحمد محمد عبد المنعم أحمد حسن
الهندسة المعمارية
محمد كمال محمد محمد غدية
الشيماء بالل محمد العباسى
هبة محمود على حامد المغربى
هندسة الغىل والنسيج
إيمان مصطفى إبراهيم عطية
محمد أنور أحمد الحلو
الهندسة الميكانيكية
عمرو نصر الدين عبد الجابر مهنى عبد هللا
القرار :وافق مجلس الكلية على إعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل.

تابع  :موضوعات عامة (دراسات عليا)
 - 2النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األسدتاذ الددكتور وكيدل الكليدة للدراسدات العليدا والبحدوث بشدنن اعتمداد نتيجدة دبلدوم
الدراسات العليا خريف  2018في الهندسة الميكانيكية  ،الهندسة اإلنشائية  ،الهندسة الصحية  ،هندسة الرى والهيدروليكا.
القرار :وافق مجلس الكلية على إعتماد النتيجة.
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