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 برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ 2018 /16/10الموافق  الثالثاءنصف من صباح يوم اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة وال
وكيل الكلية  - مجدى عبد العظيم أحمد سليمان /، وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتورعميد الكلية  – سعيد محمد عبد القادر عالم
 وقد حضر الجلسة كل من: للدراسات العليا والبحوث ،

 المكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب د محمد حسنى الحيوىأ.د. أحم 
 المكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د. عصام مصطفى محمد وهبة 

   رؤساء األقسام 

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

 أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسن  ل عبد السالمأ.د. حسن محمد كما 

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

 أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم المصرى  أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى 

 هناء حسن حمدى أبو جبلأ.د.   أ.د. محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى 

 د. يسرى إبراهيم طه عثمان  إبراهيم العوفى أ.د. عفاف خميس 

   أساتذة من األقسام

 أ.د. محمد زكريا مصطفى عبد الهادى  أ.د. أحمد عزت على األنصارى 

 عايدة محمد فهمى شتا أ.د.   محسن عبده أبو مندورأ.د.  

 على محمد عبد المنعم حسنأ.د.   مينا بديع عبد الملكأ.د.  

 أ.د. مسعد مصلح عبد المجيد   حسن عوضطاهر حمد هللاأ.د.  

 نيفين كمال أمين عباسأ.د.   حافظ السيد حمادة اليمنىأ.د.  

 مدرسين من األقسام أساتذة مساعدين من األقسام
 د. هناء محمد محمد العبسى  د. عبد هللا مصطفى خليل 
   د. وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى 
   رجأعضاء مجلس الكلية من الخا 

 ب. أعضاء من خارج الكلية  أ. أعضاء من داخل الكلية 
 م. أسامة السيد الجناينى  أ.د. عصام أحمد سالم 
   أ.د. إبراهيم يوسف على مجاهد 
   أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل 
   رشدى رجاء زهرانأ.د.  
   محمد ناصر أحمد نادر درويشأ.د.  

مدعـوون 
: 

 د العزيز أحمد )المدير التنفيذى للمركز الهندسى( ، د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى )مدير وحدة ضمان الجودة(أ.د. أحمد شوقى عب

أ.د. محمد طارق فؤاد سرور ، أ.د. نجوى مصطفى إسماعيل المكى ، أ.د. نرمين عبد العزيز محمد حراز ، م. أسامة  اعتذر عن عدم الحضور:
 مهدى محمد إبراهيم

،  أ.د. حسام الدين محمد مراد مغازى  ، أ.د. محمد السيد محمد النجار ، أ.د. عبد الفتاح إبراهيم الموصلى ، د. محمد حسن شلبى عبد النبىالحضور: تغيب عن 
 لواء.د. عصام الدين أحمد ثابت
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،  مجلس الكليةضاء استهل السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة ببسم هللا الرحمن الرحيم ، ورحب بالسادة أع
 وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

 .2018 سبتمبر 12بتاريخ  2018/2019للعام الجامعى  الثانيةالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
 

 - : الموضوعات العامة :ثانياً 
إصييدار الالئحيية الداخلييية لكلييية ب 17/9/2018( بتيياريخ 4306مجلييس الكلييية علمييار بصييدور القييرار الييو ارى رقييم )أحيييط  – 1

جامعة اإلسكندرية )مرحلية البكيالوريوس( بنظيام السياعات المعتميدة للبيرامل التقليديية وفقيار للشيروط التيى أقرتهيا  –الهندسة 
 لجنة قطاع الدراسات الهندسية ، مع إلغاء كل نص يخالف أحكام هذه الالئحة.

بشينن إجيراء تعيديل بالالئحية الداخليية  4/9/2018( بتياريخ 4068ارى رقيم )مجلس الكلية علمار بصدور القرار اليو أحيط  – 2
 جامعة اإلسيكندرية )مرحلية البكيالوريوس( ، وذليض بإضيافة برنيامل جدييد فيى تخصيص )الهندسية الصيناعية –لكلية الهندسة 

العيييام األكييياديمى مييين البيييدء فيييى تطبييييق البرنيييامل  وقيييد وافيييق مجليييس الكليييية عليييىوالييينظم( بنظيييام السييياعات المعتميييدة ، 
2019/2020. 

إعتماد القرارات التى اتخذتها لجنة الصعوبات والمعوقيات التيى تواجيع أعضياء هيئية التيدريس قيى  وافق مجلس الكلية على  – 3
،  19/9/2018لجيييان الترقييييات وكيييذلض طلبييية الدراسيييات العلييييا والبحيييث العلميييى ، وذليييض بجلسيييتيها المنعقيييدتين بتييياريخ 

1/10/2018. 
 التيييى اتخيييذتها لجنييية المكتبيييات بالكليييية ، وذليييض بجلسيييتها المنعقيييدة بتييياريخافيييق مجليييس الكليييية عليييى  إعتمييياد القيييرارات و – 4

2/10/2018. 
رئييس مجليس إدارة الهيئية  –بميا جياء بالخطياب اليوارد مين السييد الليواء بحيرى / ميدحت عطيية مجلس الكليية علميار أحيط  – 5

رئييس جامعية اإلسيكندرية ، وقيد وافيق مجليس  –األستاذ اليدكتور / عصيام أحميد الكيردى  العامة لميناء اإلسكندرية إلى السيد
سيعيد محميد األسيتاذ اليدكتور /  للسييدة ــيـة لمينياء اإلسكندريـيـة العامـيـترشيي  الهيئالكلية على ما جاء بمضمون الخطاب من 

 اإلسكندرية لمدة سنتين قابلة للتجديد. عميد كلية الهندسة ، لعضوية مجلس إدارة هيئة ميناء -عبد القادر عالم 

األستاذ المتفرغ بقسم الهندسية الميكانيكيية ،  –الطلب المقدم من األستاذ الدكتور / محمد محمد القصبى أحيط مجلس الكلية ب – 6
جنية وقيرر المجليس تشيكيل لمناقشية منيع دخيول الطيالب اليذين يرتيدون مالبيس ميير مالئمية لطبيعية الحيرم الجيامعى ، بشنن 

 برئاسة األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ، وعضوية كالر من :

 السيد األستاذ الدكتور / محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى •

 السيدة األستاذ الدكتور / عفاف خميس إبراهيم العوفى •

 السيد الدكتور / يسرى إبراهيم طع عثمان •

مير مناسب لتقاليد الحرم الجامعى ، وعير  التوصييات عليى مجليس الطالب ب ى  وذلض لوضع تصور لمعالجة ظاهرة دخول
 الكلية.

بشينن بروتوكيول التعياون بيين  14/10/2018على توصية لجنة شئون خدمة المجتمع بجلستها يتياريخ وافق مجلس الكلية  - 7
مصينع طيبية سيولر للطاقية الشمسيية ،  –جامعة اإلسكندرية ، وشركة طيبة لإلستشارات والخدمات البيئية  –كلية الهندسة 

والمتضيمن رمبية الشيركة فييى التعياون ميع كلييية الهندسية مين أجييل الرتقياء بعليوم الطاقيية الشمسيية وعميل دورات تدريبييية 
للمتدربين والباحثين فى صورة محاضيرات بالكليية أو إتاحية  ييارات ميدانيية للمصينع وتيوفير خصيومات لمشياريع مشتركة 
 الطالب.
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 -: الهدايا والتبرعات : ثالثاً 
جنيع )سبعون  70000شركة اإلسكندرية لل يوت المعدنية )أموض( بمبلغ قبول التبرع المقدم من وافق مجلس الكلية على  - 1

وذلض لدعم طالب فريق أكوافوتون فى تصنيع الروبوتات والمشارض بها الفريق فى مسابقة الغواصات ( ألف جنيع ل مير
 المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية. –السيد الدكتور / أحمد محمد نجيب المكاوى  إشراف تحت (ROV)اآللية 

جنيع )عشرون  20000شركة اإلسكندرية لل يوت المعدنية )أموض( بمبلغ قبول التبرع المقدم من وافق مجلس الكلية على  - 2
 وق الخيرى للمالبس لطلبة الكلية(.وذلض لدعم صندوق التكافل للطلبة مير القادرين )الس ألف جنيع ل مير(

جنيع )خمسة وعشرون ألف جنيع ل مير( وذلض  25000فاعل خير بمبلغ قبول التبرع المقدم من وافق مجلس الكلية على  - 3
 لدعم صندوق التكافل للطلبة مير القادرين بالكلية.

جنيع )سبعة آلف ومائتان وتسعون جنيع ل مير(  7290فاعل خير بمبلغ قبول التبرع المقدم من وافق مجلس الكلية على  - 4
 وذلض لدعم صندوق التكافل للطلبة مير القادرين بالكلية.

مكتبة كمال سعد وأولده ، عبارة عن أدوات مكتبية هندسية تقدر المقدم من العينى قبول التبرع وافق مجلس الكلية على  - 5
عون جنيع ل مير( وذلض لدعم صندوق التكافل للطلبة مير القادرين جنيع )سبعة آلف وسبعمائة وأرب 7740بمبلغ قيمتع 
 بالكلية.

 LCDمجموعة شركات ومصانع العربى ، عبارة عن شاشة عر  المقدم من العينى قبول التبرع وافق مجلس الكلية على  - 6
دامها لعر  األفالم جنيع )خمسة وعشرون ألف جنيع ل مير( وذلض لستخ 25000بوصة تقدر قيمتع بمبلغ  65مقاس 

 العلمية الخاصة بالعملية التعليمية فى معمل ميكانيكا الموائع بقسم الهندسة الميكانيكية.
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 شئون هيئة التدريس
 -: أواًل: الترقيات والتعيينات

 (ة)مجلس الكلية على مستوى األساتذ منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة السم م

 محمد حسن محمد حسن    د. 1
ستاذ أ

 مساعد 

الهندسة 
النووية 

  والشعاعية     

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجييييييـلس القسييييييم 
سييييييادتع  مييييين بشييييينن الموافقيييييـة عليييييى 

 أسييييييييييتاذ ةاللقييييييييييب العلمييييييييييى لوظيفيييييييييي
 ةبالقسييييييم بنيييييياءار علييييييى توصييييييية اللجنيييييي

 العلمية الدائمة للترقيات.

وافق 
 المجلس

2 
براهيم محمود إد.  كى 

  براهيمإ
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 
 النشائية 

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجييييييـلس القسييييييم 
سييييييادتع  مييييين بشييييينن الموافقيييييـة عليييييى 

 أسييييييييييتاذ ةاللقييييييييييب العلمييييييييييى لوظيفيييييييييي
 ةبالقسييييييم بنيييييياءار علييييييى توصييييييية اللجنيييييي

 العلمية الدائمة للترقيات.

وافق 
 المجلس

3 
إبراهيم السيد معروف د. 
  إبراهيم

ستاذ أ
 مساعد 

الهندسة 
 المعمارية

ظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجييييييـلس القسييييييم الن
سييييييادتع  مييييين بشييييينن الموافقيييييـة عليييييى 

 أسييييييييييتاذ ةاللقييييييييييب العلمييييييييييى لوظيفيييييييييي
 ةبالقسييييييم بنيييييياءار علييييييى توصييييييية اللجنيييييي

 العلمية الدائمة للترقيات.

وافق 
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة السم م

1 
. كريم على عبد المعطى  د

     السيد  
 مدرس
 مساعد 

هندسة الغ ل 
 والنسيل 

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
 تعيييييييييييينبشيييييييييينن الموافقيييييييييية علييييييييييى 

بالقسيييييم  ميييييدرسسيييييادتع فيييييى وظيفيييية 
 .الدكتوراهلحصولع على درجة 

وافق 
 المجلس

2 
د. محمد عباس محمد 

 النجار 
مدرس 
 مساعد 

الهندسة 
 الكيميائية 

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
 ينتعيييييييييييبشيييييييييينن الموافقيييييييييية علييييييييييى 

بالقسيييييم  ميييييدرسسيييييادتع فيييييى وظيفيييية 
 .الدكتوراهلحصولع على درجة 

وافق 
 المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرس تابع :

  إسالم رضا لطفى صال د.  3
مدرس 
 مساعد 

الهندسة 
 ميكانيكيةال

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
 تعيييييييييييينبشيييييييييينن الموافقيييييييييية علييييييييييى 

بالقسيييييم  ميييييدرسسيييييادتع فيييييى وظيفيييية 
 .كتوراهالدلحصولع على درجة 

وافق 
 المجلس

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة السم م

 معيد     . ريهام محمد سمير بسيم    م  1
هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
 تعيييييييييييينبشيييييييييينن الموافقيييييييييية علييييييييييى 

ميييييييييدرس فيييييييييى وظيفييييييييية  اسييييييييييادته
عليييييييى  ابالقسيييييييم لحصيييييييوله مسييييييياعد
 ماجستير.درجة ال

وافق 
 المجلس

 

 -: ثانياً : اإلعارات 
 اإلعتذار عن اإلعارةإحاطة ب –أ 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة السم م
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1 
د. مصطفى محمد السيد 

 الحضرى 

 
 
 مدرس

 
 
الهندسة 
 الميكانيكية

 بإعتييييذارإحاطيييية مجلييييس الكلييييية علمييييار 
بجامعيييية  للعمييييل ةعييييارعيييين اإل سيييييادتع
ميييييين  عتبيييييارار ا للعيييييام الثيييييانىفييييياروس 

وذلييض  31/8/2019وحتييى  1/9/2018
لظيييروف خاصييية بيييع وعودتيييع واسيييتالمع 

قييييد ) 27/8/2018العمييييل اعتبييييارار ميييين 
وافيق مجليس الكليية عليى اإلعيارة سبق و
 (12/6/2018بتاريخ 

أحيط 
المجلس 
 علمار 

 

 (%17)نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  اإلعارات  –ب 

 لقرارا الموضوع القسم الوظيفة السم م

1 
حمد فهمى أمين أا.د. 
 شكرى 

ستاذ أ
 متفرغ  

هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

النظيييير فييييى إقتييييراح مجلييييس القسييييم بشيييينن 
 للعمييل سيييادتع رةاعييا تجديييدالموافقيية علييى 

بالجامعييييييية المصيييييييرية اليابانيييييييية للعليييييييوم 
بالسيكندرية  –ببيرج العيرب  –والتكنولوجيا 
 اعتبيارار  )فيى اطيار الخيامس عشير(لمدة عام 
 .17/1/2020وحتى  18/1/2019من 

 %25نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

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

2 
ا.د. عمرو محمد بهجت 

 الطويل 
 هندسة النتاج  ستاذ أ

النظيير فيييى إقتيييراح مجلييس القسيييم بشييينن 
 للعميل سييادتع ةاعار تجديدالموافقة على 
كليييية هندسييية التصيييميم البيييداعى كعمييييد ل

بالجامعييييية المصيييييرية اليابانيييييية للعليييييوم 
مين  اعتبارار  لمدة عام عاشروالتكنولوجيا 

 .31/1/2020وحتى  1/2/2019
نسييييبة اإلعييييارة علييييى مسييييتوى القسييييم: 

17% 

وافق 
 المجلس

 د. عمرو يحيى ابو م الة   3
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة 
 الكهربية

بشييينن النظيير فيييى إقتيييراح مجلييس القسيييم 
 للعميل سييادتع ةاعار تجديدالموافقة على 

)فييى بشييركة تافريييدا اليكتريييض لمييدة عييام 
ميييييين  اعتبييييييارار  اطييييييار العييييييام الرابييييييع(

 .31/8/2019وحتى  1/9/2018
نسييييبة اإلعييييارة علييييى مسييييتوى القسييييم: 

19% 

وافق 
 المجلس

 مدرس   نادر رجب يوسف عمارد.  4
الهندسة 
البحرية 
 وعمارة السفن

ح مجلييس القسيييم بشييينن النظيير فيييى إقتيييرا
 للعميل سييادتع ةاعار تجديدالموافقة على 

بجامعيييية الملييييض عبييييد الع ييييي  بالمملكيييية 
)فييى اطييار لمييدة عييام  العربييية السييعودية

 1/2/1920مييين  اعتبيييارار  (ثيييانىالعيييام ال
 .31/1/2020وحتى 

نسييييبة اإلعييييارة علييييى مسييييتوى القسييييم: 
20% 

وافق 
 المجلس

 

 -: لمرافقة الزوج أو الزوجة ثالثاً: اإلجازات الخاصة بدون مرتب
 القرار الموضوع القسم الوظيفة السم م

1 
ا.د. السيد عيد السيد 

 براهيم إ
ستاذ أ

 متفرغ 
الهندسة 
 الكهربية 

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشيينن 
 لتجديييدالطلييب المقييدم ميين سيييادتع  رفي 

رف  
مجلس 
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الجيييا ة الخاصييية بيييدون مرتيييب لمرافقييية 
لمتحيييدة ال وجييية التيييى تعميييل بالولييييات ا

)فيييى اطيييار عيييام للعيييام الثاليييث المريكييية 
ميييييين  اعتبييييييارار  حييييييادى عشيييييير كلييييييى(

 .31/10/2019حتى  1/11/2018
 8سييينوات و 5 : ةعيييدد سييينوات اإلعيييار

 .شهور ويوم 

الكلية 
تجديد 
األجا ة 
 لسيادتع

  : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةتابع

2 
عبد ا.د. عصام محمد عادل 

 الحميد سليمان 
 هندسة النتاج ستاذأ

النظييير فيييى إقتيييراح مجليييس القسيييم بشييينن 
علييى الطلييب المقييدم ميين سيييادتع  الموافقيية
الجييييا ة الخاصيييية بييييدون مرتييييب  لتجديييييد

لمرافقيييية ال وجيييية التييييى تعمييييل بالمملكيييية 
 اعتبييارار العربييية السييعودية لمييدة عييام ثييانى 

مع  1/11/2019حتى  2/11/2018من 
 تع بالعمل اثناء الجا ة.التصري  لسياد

 .سنوات 10 : ةعدد سنوات اإلعار

رف  
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجا ة 
 لسيادتع

3 
حمد أحمد على أد. سيد 
 عطا هللا 

ستاذ أ
 مساعد 

الهندسة 
 النشائية

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشيينن 
عليى الطليب المقيدم مين سييادتع  الموافقة
ب الجيييا ة الخاصييية بيييدون مرتييي لتجدييييد

لمرافقييية ال وجييية التيييى تعميييل بالولييييات 
)فييييى اطييييار العييييام المتحييييدة المريكييييية 
 1/8/2018مين  اعتبارار  السادس عشر(

ميييع تطبييييق الليييوائ  31/7/2019حتيييى 
 والقوانين.

 .ل يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

رف  
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجا ة 
 لسيادتع

 يمن محمد عمرى عقيلأد.  4
ستاذ أ

 مساعد 
ة الهندس
 النشائية

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشيينن 
عليى الطليب المقيدم مين سييادتع  الموافقة
الجيييا ة الخاصييية بيييدون مرتيييب  لتجدييييد

لمرافقيييية ال وجيييية التييييى تعمييييل بولييييية 
)فى اطار العيام التاسيع ة عام لوي يانا لمد
حتيييى  3/1/2018مييين  اعتبيييارار  (عشييير
مييييييييع تطبيييييييييق اللييييييييوائ   2/1/2019

 والقوانين.
 .ل يوجد : ةنوات اإلعارعدد س

رف  
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجا ة 
 لسيادتع

5 
د. محمود محمد عبد 

 الحميد  يتون
 مدرس 

الهندسة 
 الكهربية 

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشيينن 
 لتجديييدالطلييب المقييدم ميين سيييادتع  رفي 

الجيييا ة الخاصييية بيييدون مرتيييب لمرافقييية 
ال وجييية التيييى تعميييل بالمملكييية العربيييية 

 7/12/2018ميييين  اعتبييييارار عودية  السيييي
)فيى لميدة عيام ثاليث  6/12/2019حتى 

 .اطار عام ثالث عشر(
 .سنوات 10 : ةعدد سنوات اإلعار

رف  
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجا ة 
 لسيادتع

 : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةتابع

 مدرس  سو ان محمد فاضل د.  6
الرياضيات 
والفي ياء 

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشيينن 
عليى الطليب المقيدم مين سييادتع  الموافقة

وافق 
 المجلس
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الجيييا ة الخاصييية بيييدون مرتيييب  لتجدييييد هندسية ال
لمرافقييية الييي وج اليييذى يعميييل بالميييارات 

 اعتبيارار  لمدة عام خامسالعربية المتحدة 
 .29/5/2019حتى  30/5/2018من 

 .ل يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

7 
مصطفى محمد عادل د. 
 حماد

 مدرس 
هندسة الحاسب 
 والنظم 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بشنن 
قدم من سيادتع على الطلب الم الموافقة

الجا ة  لتجديد( )اذا سمحت اللوائ 
الخاصة بدون مرتب لمرافقة ال وجة التى 

( بولية Google Inc) شركةتعمل ب

 كاليفورنيا بالوليات المتحدة المريكية
 ()فى اطار العام الثالث عشرة عام لمد

حتى  7/8/2017اعتبارا من 
6/8/2018. 

 .ل يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

رف  
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجا ة 
 لسيادتع

8 
د. عمرو محمد عبد الع ي  

 البدن 
 هندسة النتاج  مدرس 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بشنن 
سيادتع  لمن على الطلب المقدم  الموافقة

جا ة خاصة بدون مرتب لمرافقة ال وجة أ
من  اعتبارار  ولألمدة عام التى تعمل بكندا 

)التاريخ التالى لنتهاء  1/9/2018
( وحتى بالمملكة العربية السعودية العارة
31/8/2019. 

 11سييينوات و 4 : ةعيييدد سييينوات اإلعيييار
 يوم. 10و شهر

وافق 
 المجلس

9 
د. على عبد الع ي  المتولى 

 شباسى ال
 مدرس 

الهندسة 
 الميكانيكية 

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشيينن 
 لتجديييدالطلييب المقييدم ميين سيييادتع  رفي 

الجيييا ة الخاصييية بيييدون مرتيييب لمرافقييية 
مييين  اعتبيييارار ال وجييية التيييى تعميييل بكنيييدا 

فييييييى  31/8/2019حتييييييى  1/9/2018
 .اطار عام حادى عشر
 .ل يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

رف  
مجلس 
ة الكلي
تجديد 
األجا ة 
 لسيادتع

 : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةتابع

10 
يمن محمد يوسف أد. 

 النصارى 
 مدرس 

الرياضيات 
والفي ياء 
 الهندسية 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بشنن 
على الطلب المقدم من سيادتع  الموافقة
الجا ة الخاصة بدون مرتب  لتجديد
لمدة ال وجة التى تعمل بكندا لمرافقة 
 15/11/2018من  اعتبارار  عام سادس
)مع عدم التصري   14/11/2019حتى 

 لع بالعمل أثناء الجا ة(.
 .ل يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

 مدر س د. رانيا على السيد بخيت  11
هندسة الرى 
 والهيدروليكا 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بشنن 
على الطلب المقدم من سيادتها  قةالمواف
الجا ة الخاصة بدون مرتب  لتجديد

لمرافقة ال وج الذى يعمل بالوليات 
)فى اطار المتحدة المريكية لمدة عام 

وافق 
 المجلس
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 1/6/2018من  اعتبارار  عام سابع(
 .31/5/2019حتى 

 .ل يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

 مدرس  د. ميادة فو ى كمال يونس  12
لهندسة ا

 الكهربية 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بشنن 
على الطلب المقدم من سيادتها  الموافقة
الجا ة الخاصة بدون مرتب  لتجديد

لمدة عام لمرافقة ال وج الذى يعمل بكندا 
حتى  17/8/2018من  اعتبارار  ثانى
16/8/2019. 

 .ل يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

13 
هيم د. هيييييييييييييييانى ابيييييييييييييييرا

 شاهين 
 مدرس 

الهندسة 
 المعمارية 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بشنن 
على الطلب المقدم من سيادتع الموافقة 
الجا ة الخاصة بدون مرتب  لتجديد

لمرافقة ال وجة التى تدرس بالوليات 
)فى اطار المتحدة المريكية لمدة عام 

 1/4/2018من  اعتبارار  العام الرابع(
 .31/3/2019حتى 

 .ل يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس
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 -: التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدداً: رابع
 القرار الموضوع القسم الوظيفة السم م

1 
ا.د. هناء حسن حمدى ابو 

 جبل  

ستاذ أ
تفرغ م
قائم و
عمال نب

رئيس 
 القسم 

الهندسة 
النووية 
 والشعاعية 

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
قبييييييول عييييييذر علييييييى  الموافقيييييية بشيييييينن

عييييين  ييييييوم 12تجييييياو  سييييييادتها عييييين 
مييييييدة الجييييييا ة العتيادييييييية الممنوحيييييية 

ييييييييييوم  12لهيييييييييا لميييييييييدة شيييييييييهرين و
حتييييييييييى  1/7/2018اعتبييييييييييارار ميييييييييين 

للسيييييييييييييييييفر لدولييييييييييييييييية  12/9/2018
الميييييييارات العربيييييييية بغييييييير   ييييييييارة 

 عائلية وظروف الطيران.

وافق 
 المجلس

2 
د. وليد عبد الع ي  عبد 

 الغفار  
ستاذ أ
 ساعد م

الهندسة 
 الميكانيكية 

النظييييييير فيييييييى إقتيييييييراح مجليييييييس القسيييييييم 
الطليييييب المقيييييدم عليييييى  الموافقيييييةبشييييينن 

ميييييييييين سيييييييييييادتع والخيييييييييياص بكيفييييييييييية 
احتسيييييييييييييييييييياب الفتييييييييييييييييييييرة ميييييييييييييييييييين 

وحتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى  27/11/2017
وذلييييييييييييييييييض بسييييييييييييييييييبب  29/11/2017

السييييييييفر لعيييييييير  الشييييييييعة والتحاليييييييييل 
الخاصيييييية بنجلتييييييع التييييييى أصيييييييبت فييييييى 
حييييييييادث سيييييييييارة مييييييييع اعتبييييييييار هييييييييذه 

 خاصة بدون مرتب. اجا ةالفترة 

وافق 
 المجلس
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 -اإلستقاالت وإنهاء الخدمة :اً: خامس
 القرار الموضوع القسم الوظيفة السم م

1 
م. هشام كمال عبد العاطى 

 مصطفى الصفتى  
مدرس 
 مساعد 

هندسة 
 المواصالت   

النظييييييير فيييييييى اقتيييييييراح مجليييييييس القسيييييييم 
بشيييييييينن اتبيييييييياع القواعييييييييد والقيييييييييوانين 
لت الخاصييييييية فيييييييى مثيييييييل هيييييييذه الحيييييييا

 81مييييييين قيييييييانون رقيييييييم  69)الميييييييادة  
 بانهيييييييييييييياء خدميييييييييييييية 2016لسيييييييييييييينة 

 1/3/2018سييييييييييادتع اعتبيييييييييارار مييييييييين 
التيييييييييياريخ التييييييييييالى لنتهيييييييييياء أجييييييييييا ة 
مرافقييييييييييييييية ال وجييييييييييييييية الممنوحييييييييييييييية 

 لسيادتع( .

وافق 
المجلس 
على إنهاء 
خدمة 
 سيادتع

 

 -:اإلنتدابات اإلستشارات و : اً سساد
 القرار الموضوع القسم الوظيفة السم م

1 
ا.د. سعيد السيد إسماعيل 

 الخامى 
ستاذ أ

 متفرغ  
الهندسة 
 الكهربية

النظييييييير فييييييييى اقتييييييييراح مجلييييييييس القسييييييييم 
عليييييى انتيييييداب سييييييادتع  ةبشييييينن الموافقييييي

لالسيييييييتعانة بسييييييييادتع كمستشيييييييار بكليييييييية 
الهندسيييييييييية والتكنولوجيييييييييييا بالكاديمييييييييييية 
العربيييييييية للعليييييييوم والتكنولوجييييييييا والنقيييييييل 
البحيييييييييرى مييييييييين بدايييييييييية الفصيييييييييل الول 

ولميييييييدة عيييييييام ، وذليييييييض  2018 سيييييييبتمبر
يييييييييومى األحييييييييد واألربعيييييييياء ميييييييين كييييييييل 

 أسبوع.

وافق 
 المجلس

2 
ا.د. جمعة خميس محمد 

 موسى  
ستاذ أ

 متفرغ 
هندسة 
 المواصالت  

النظييييييير فييييييييى اقتييييييييراح مجلييييييييس القسييييييييم 
 عليييييييى نيييييييدب سييييييييادتع ةبشييييييينن الموافقييييييي

معهييييييييد العييييييييالى للهندسيييييييية تييييييييدريس باللل
والتكنولوجيييييييييا بكييييييييينل مريييييييييوط للعييييييييام 

، وذلييييييييييييييييض  2018/2019الجييييييييييييييييامعى 
 8يييييييييييومى السييييييييييبت والثالثيييييييييياء لمييييييييييدة 

 ساعات أسبوعيار.

وافق 
 المجلس

 المكى  يحيىا.د. محمد  3
ستاذ أ

 متفرغ 
هندسة 
 النتاج 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن 
لشركة اليكس  على ندب سيادتع ةالموافق

ولمدة عام  2/9/2018فورم إعتبارار من 
، وذلض يوم لالستفادة من خبرات سيادتع 

 ساعات أسبوعيار. 4السبت لمدة 

وافق 
 المجلس

 اإلنتداباتاإلستشارات و:  تابع

4 
ا.د. محمد محمود حسنى 

 عبد الرحيم 
ستاذ أ

 مساعد
هندسة 
 المواصالت  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن 
للتدريس  على ندب سيادتع ةالموافق

بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 
يوط للعام الجامعى  بكينل مر

 8، وذلض يوم األحد لمدة  2018/2019
 ساعات أسبوعيار.

وافق 
 المجلس

5 
د. عبد المعطى محمد عبد 

 المعطى 
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة 
 النشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن 
للتدريس بقسم  على ندب سيادتع ةالموافق

الهندسة المدنية بالمعهد العالى للهندسة 
لتكنولوجيا بكينل مريوط خالل العام وا

، وذلض يوم  2018/2019الجامعى  

وافق 
 المجلس
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 ساعات أسبوعيار. 8الخميس لمدة 

 مدرس  حمد عبد الرحمن أد. سامية  6
الهندسة 
 الصحية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن 
ا للتدريس على ندب سيادته ةالموافق

ا بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجي
بكينل مريوط الفصل الدراسى الول للعام 

، وذلض يوم  2018/2019الجامعى  
 ساعات أسبوعيار. 6األثنين لمدة 

وافق 
 المجلس

 مدرس حمد دياب أد. محمد  7
الهندسة 
 النشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن 
للتدريس بقسم  على ندب سيادتع ةالموافق

لى للهندسة الهندسة المدنية بالمعهد العا
والتكنولوجيا بكينل مريوط الفصل 
  الدراسى الثانى للعام الجامعى

، وذلض يوم الثالثاء لمدة  2018/2019
 ساعات أسبوعيار. 8

وافق 
 المجلس

8 
د. ياسر محمد حيور على 

 الفحام
 مدرس

الهندسة 
 النشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشنن 
بقسم  للتدريس على ندب سيادتع ةالموافق

الهندسة المدنية بالمعهد العالى للهندسة 
والتكنولوجيا بكينل مريوط الفصل 
  الدراسى الثانى للعام الجامعى

، وذلض يوم السبت لمدة  2018/2019
 ساعتان أسبوعيار.

وافق 
 المجلس
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 اإلنتداباتاإلستشارات و:  تابع

 مدرس د. هادى محمد نشنت فرس 9
هندسة 
 النتاج 

راح مجلس القسم بشنن النظر فى اقت
لتدريس ل على ندب سيادتع ةالموافق
لكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا با

خالل  الفصل الدراسى الول  
،  20/9/2018من بداية  2018/2019

 ساعات 6لمدة  الخميس وذلض يوم
 أسبوعيار.

وافق 
 المجلس

 

 -: ما يستجد من أعمال : سابعاً 
مصطفى هشام محمد بشنن قبول اعتذار المهندس / الرياضيات والفي ياء الهندسية س قسم النظر فى اقتراح مجل - 1

 ةمنع المهندس عليع وافق مجلس القسم على قبول اعتذاره وترشي  بدلر  وبناءار ، المرش  لوظيفة معيد بالقسم  اسماعيل
 .لتخصص الرياضيات بالقسماساسى فى وظيفة معيد  ميار على محمد على الرخاوى /

 وافق مجلس الكلية على اقتراح القسم. القرار :
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 الشئون التعليمية
 

توصية لجنة شئون  الموضوع م
 طالب

 القرار

خطاب أعضاء هيئة تدريس مادة الفي ياء لطيالب السينة النظر فى  1
اإلعداديييية بشييينن المقتيييرح المقيييدم مييين سييييادتهم بالموافقييية عليييى 

 %10ليميية لتكيون تخفي  نسبة المساهمة لصندوق الخدمية التع
فقييط ، وذلييض ألهمييية مييذكرة الفي ييياء العملييية والتمييارين لتسيييير 
العملييية التعليمييية لطييالب السيينة اإلعدادييية ، وإنخفييا  قيميية بيييع 

 جنيع 40المذكرة المقترح بيعها بمبلغ 

وافق مجلس الكلية  
على تخفي  نسبة 
المساهمة لصندوق 
الخدمة التعليمية لتكون 

15% 

مقترح التقويم السنوى التقريبى للعام الجامعى  النظر فى 2
2018/2019 . 

وافق مجلس الكلية  
على مقترح التقويم 
 السنوى

خطاب قسم هندسة اإلنتاج لتصحي  الخطن المادى فى النظر فى  3
نتيجة الطالب / أحمد ربيع أحمد إبراهيم الحوشى ، حيث احتسب 

إلنسان الغائب برنامل الحاسب المستخدم بالقسم مقرر حقوق ا
فيع الطالب ضمن مقررات التخلف  ومن ثم أصب  الطالب باقيار 

بالسنة الثانية ، وبعد رفع هذا المقرر من مقررات التخلف لإلعادة 
يصب  الطالب منقولر إلى السنة الثالثة بمادتى ميكانيكا الجوامد 

( من 1من السنة الثانية إنتاج ، ورسم عناصر آلت القطع )
ولى إنتاج والغائب فيهما فى إمتحان العام الجامعى السنة األ
 ، باإلضافة إلى مقرر حقوق اإلنسان. 2017/2018

بتصحي  أوصت اللجنة 
الخطن المادى فى نتيجة 

وافق مجلس الكلية  الطالب.
على تصحي  الخطن 
المادى فى نتيجة 
 الطالب

عبد  تصحي  الخطن المادى فى نتيجة الطالب /  ياد أكملالنظر فى  4
قسم إنتاج ، وبعد  2018خريل دور يونيو  –الحميد أبو مادية 

مراجعة النتيجة تبين أن الطالب حاصل على تقدير جيد جدار مع 
مرتبة الشرف مع العلم أن تقدير الطالب بالفرقة الرابعة جيد ، 
ليكون التصحي  حصول الطالب على تقدير جيد جدار بدلر من جيد 

 جدار مع مرتبة الشرف.

بتصحي  أوصت اللجنة 
الخطن المادى فى نتيجة 

 الطالب.

وافق مجلس الكلية 
على تصحي  الخطن 
المادى فى نتيجة 
 الطالب

 –النظر فى الطلب المقدم من الطالب / محمد محمد إبراهيم داود  5
خريل جامعة الحصن باإلمارات العربية المتحدة ، بمعادلة درجة 

تخطيط العمرانى  –عمارية البكالوريوس فى الهندسة )هندسة م
واألقليمى( والذى صدر لع قرار من المجلس األعلى للجامعات 
 بمعادلة درجة البكالوريوس بشرط دراستع واجتيا ه كالر من :

 نظريات التصميم الحضرى )فصل دراسى أول( – 1
 التخطيط العمرانى واإلسكان )فصل دراسى ثان( – 2

بالموافقة أوصت اللجنة 
لطالب بقسم على تسجيل ا

وافق مجلس الكلية  .الهندسة المعمارية
 على تسجيل الطالب

 

 لشئون التعليميةتابع : ا
 

( من لئحة الساعات المعتمدة ، والتى تجي  لمجلس الكلية أن يتخذ من القرارات الال مة لستكمال 28وفقار للمادة رقم ) - 6
الخاصة بتطبيق نظام الساعات المعتمدة للمرحلة اإلنتقالية على وتنفيذ هذه الالئحة وتسهيل اجراءتها ، ووضع القواعد 

 قد تم عر  المقترحات التالية على لجنة شئون التعليم والطالب وهى :تحضيرار لذلض فالمستوى الصفرى ، و
طار الطالب الراسبين يتم عمل المقاصة لتحويل درجاتهم إلى التقديرات المناظرة لنظام الساعات المعتمدة وفقار لإل .1

 المرجعى لنظام الساعات المعتمدة والمعتمد من لجنة قطاع التعليم الهندسى.

 المقرر المكافئ له في الئحة الساعات المعتمدة في الئحة الفصول الدراسية اسم المقـــرر الكود

MP 011 1-رياضيات  EMP 011 1-رياضيات 

MP 021 1-ميكانيكا  EMP 021 1-ميكانيكا 
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MP 031 1-فيزياء  EMP 031 1-فيزياء 

MP 041 الرسم الهندسى واإلسقاط الهندسى-
1 

 EMP 041  1 -رسم هندسي 
CS 021 الحاسبات والبرمجة  CSE 011 حاسبات وبرمجة 

PE 011 تكنولوجيا اإلنتاج PED 011 مبادئ هندسة التصنيع 
HS 031 حقوق اإلنسان HUM 031 حقوق اإلنسان 
MP 012 2-رياضيات  

EMP 012  2-ياضياتر 

MP 022 2-ميكانيكا  
EMP 022 2-ميكانيكا 

MP 032 2-فيزياء  
EMP 032 2-فيزياء 

MP 042 الرسم الهندسى و اإلسقاط الهندسى-
2  

EMP 042  2-هندسى رسم 

CH 011 الكيمياء الهندسية CHE 011 كيمياء هندسية 

HS 011 اللغة اإلنجليزية HUM 011 لغة إنجليزية 

HS 021 لعلوم الهندسيةتاريخ ا HUM 021 تاريخ الهندسة و التكنولوجيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( من 18مع المادة رقم )ذلض تحريرى ، وليتماشى  %60أعمال سنة ،  %40تو ع الدرجات على النحو التالى :  .2

 الالئحة بخصوص الدرجة الكلية لكل مقرر من مائة.

انية ، ساعتان لباقى اإلمتحانات التى ت يد عن ساعة معتمدة ،   من اإلمتحان يكون كالتالى : ساعة للمواد اإلنس .3
 ساعات لمادة الرسم الهندسى 3

( من الالئحة 17)اإلنسحاب الجبرى( على تعدى نسبة الغياب المسموح بها وفقار لنص المادة رقم ) F.Wحصر  .4
 F.Wبخصوص  ( من الالئحة18من المادة ) (هـ)تعطيل الفقرة  معاصة بالمواظبة ، والخ

 ( والخاصة بشروط التعديل واإللغاء واإلنسحاب.13تعطيل الفقرات )أ( ، )ب( ، )هـ( من المادة رقم ) .5

 تنسيق الطالب على البرامل المختلفة يكون عند نهاية الفصل الربيعى ، وبكون بناءار على تراكمى النقاط. .6

 والمكون من : والمندرج تحت مقررات العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، تاريخمقرر ال .7

 رنامل العمارةب     تاريخ العمارة – 1
 برنامل الهندسة المدنية   نهر النيل تاريخ وحاضر ومستقبل - 2
 برنامل الهندسة النووية    تاريخ الهندسة النووية - 3
 باقى البرامل العلمية   الهندسة والتكنولوجياتاريخ  – 4

 ية فى مقرر واحد ، بإشراف لجنة تضم فى عضويتها كالر من :يتم ضم هذه المقررات خالل الفترة اإلنتقال
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 ئون التعليم والطالبشلا.د. وكيل الكلية  •

 ا.د. محمد نور الدين أحمد عبد المنعم  •

 ا.د. حسام الدين محمد مغا ى •

 حسن محمد كمال عبد السالما.د.  •

 هناء حسن حمدى أبو جبلا.د.  •

 .ى اإللتحاق بالبرامل المذكورة عاليعلحتساب هذا المقرر للطالب الرامبين فوذلض 
اقتراح تدريس مادة دراسات بصرية للطالب والخاصة ببرنامل عمارة يكون فى الفصل الصيفى ، على أن تحتسب  .8

 مادة مبادىء هندسة التصنيع كمستمع.

 لبند التالى للمقترحات.ا، مع إضافة المذكورة آنفار وافق مجلس الكلية على مقترحات لجنة شئون التعليم والطالب  القرار:
( ساعة 20) وفقار لالئحة الساعات المعتمدة بنل يقل عنالعلمية يتم تحديد الحد األدنى للساعات لإللتحاق بالبرامل  .9

 معتمدة.
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

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

1 
حمد أناصر محمد . ا.د

 درويش  

ستاذ متفرغ أ
بقسم الهندسة 
 النشائية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادتع عن  الثقافية 

ادارة وسالمة  ةحضوره المؤتمر الدولى التاسع لصيان
الذى عقد خالل الفترة من   2018ايباماس  -الكبارى
في ملبورن باستراليا  13/7/2018حتى  9/7/2018

 وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق 
 المجلس

2 
ريم محمد عبد المغيث  ا.د.
 القديم 

ورئيس  أستاذ
مجلس قسم 
 هندسة النتاج

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
ا عن بالموافقة على التقرير المقدم من سيادتهالثقافية 

حضورها مؤتمر جمعية الدارة الهندسية الذى عقد 
في  1/7/2018حتى  27/6/2018خالل الفترة من 

شيكامو بامريكا وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر 
 بالقسم.  

وافق 
 المجلس

 

 -: المهمات العلمية  :ثانياً 
 -: السفر فى مهمة علمية

 القرار البيان الوظيفة/القسم السم م

1 
ح الدين فاروق عبد د. صال

 هللا الفتيانى  

درس بقسم م
الهندسة 
 النشائية

ولجنية الكليية للعالقيات  النظر في اقتراح مجليس القسيم
بالموافقة عليى سيفر سييادتع فيى مهمية علميية  الثقافية

بجامعة ويسترن اونتاريو بكندا لمدة عيام قابيل للتجدييد 
 من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل. اعتبارار 

افق و
 المجلس
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 -: الدراسية جازاتاإل :اً لثثا
 -: مد األجا ة الدراسية  – أ
 القرار البيان الوظيفة/القسم السم م

1 
محمد مصطفى  . م
 براهيم محمد صال إ

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة المعمارية 
وعضو الجا ة 
الدراسية بجامعة 
جورنينجين 

Groningen 
 بهولندا

ولجنييية الكليييية  النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم
بالموافقيييية علييييى مييييد الجييييا ة للعالقييييات الثقافييييية 

الدرسيييية لسييييادتع لميييدة عيييام سيييادس اعتبيييارار مييين 
بيدون مرتيب أو  25/8/2019حتى  26/8/2018

 تاريخ المناقشة أيهما أقرب تاريخار.
للحصيييول عليييى  26/8/2013)سيييافر سييييادتع فيييي 
اخير ميد حصيل علييع  - داهولنيدرجة اليدكتوراه مين 
 بمرتب(. 25/8/2018العام الخامس حتى 

وافق 
 المجلس

2 
حمد سامى أكريم  .م

 بنوان

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة الكهربية 
وعضو الجا ة 
الدراسية بجامعة  
 ميرلند كولدج بارض
بالوليات المتحدة 
 األمريكية

ولجنييية الكليييية  النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم
بالموافقيييية علييييى مييييد الجييييا ة ثقافييييية للعالقييييات ال

الدرسيييية لسييييادتع لميييدة عيييام سيييادس اعتبيييارار مييين 
بيييدون مرتيييب أو  31/8/2019حتيييى  1/9/2018

 تاريخ المناقشة أيهما أقرب تاريخار.
للحصيييول عليييى  1/9/2013)سيييافر سييييادتع فيييي 

 -درجيية الييدكتوراه ميين الوليييات المتحييدة المريكييية 
حتيييييى  اخييييير ميييييد حصيييييل علييييييع العيييييام الخيييييامس

 بمرتب(. 31/8/2018

وافق 
 المجلس

3 
منيب جمال الدين  .م

 منيب 

عيد بقسم الهندسة م
النشائية وعضو 
الجا ة الدراسية 
بجامعة  نيومكسيكو 
بالوليات المتحدة 
 األمريكية

ولجنييية الكليييية  النظييير فيييى اقتيييراح مجليييس القسيييم 
بالموافقيييية علييييى مييييد الجييييا ة للعالقييييات الثقافييييية 
تع لميييدة عيييام سيييابع اعتبيييارار مييين الدرسيييية لسيييياد

بيييدون مرتيييب أو  31/7/2019حتيييى  1/8/2018
 تاريخ المناقشة أيهما أقرب تاريخار.

للحصيييول عليييى  1/8/2012)سيييافر سييييادتع فيييي 
 –درجة الماجستير من الوليات المتحيدة المريكيية 
 -تم تحويل الغر  للدكتوراه مع بداية العام الثاليث 

دس حتيييييى اخييييير ميييييد حصيييييل علييييييع العيييييام سيييييا
 بدون مرتب(. 31/7/2018

وافق 
 المجلس
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 -: تغيير مقر الدراسة  –ب 
 القرار البيان الوظيفة/القسم السم م

1 
محمد صالح الدين . م

 يوسف ر ق ابراهيم

عيد بقسم الرياضيات م
والفي ياء الهندسية 
وعضو الجا ة 
الدراسية بجامعة 
منيسوتا بالوليات 
 المتحدة المريكية

ولجنييية الكليييية ي اقتيييراح مجليييس القسيييم النظييير فييي
بالموافقة عليى تغييير مقير اليفياد  للعالقات الثقافية 

ميين جامعيية منيسييوتا الييى جامعيية فرجينيييا بالوليييات 
المتحدة المريكية مع مد الجا ة الدراسيية لسييادتع 

حتيييى  13/8/2018لميييدة عيييام ثيييانى اعتبيييارار مييين 
 .بمرتب 12/8/2019

للحصييول علييى   13/8/2017)سييافر سيييادتع فييى 
ا خر ميد حصيل علييع  –درجة الدكتوراه من امريكا 

 بمرتب(. 12/8/2018عام اول حتى 

وافق 
 المجلس

 

 -: قبول اإلستقالة  – جـ
 القرار البيان الوظيفة/القسم السم م

1 
حمد محمد صالح . أم

 الدين 

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة الكهربية 
وعضو الجا ة 
الدراسية بجامعة 

كساس بالوليات ت
 المتحدة المريكية

ولجنييية الكليييية النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم 
بالموافقيية علييى تطبيييق اللييوائ   للعالقييات الثقافييية 

ميين  وقبييول السييتقالة المقدميية ميين سيييادتع اعتبييارار 
)التييييياريخ التيييييالى لنتهييييياء الجيييييا ة  4/5/2018

الدراسييييية( وذلييييض لظييييروف خاصيييية بسيييييادتع مييييع 
 نع بالنفقات. مطالبتع وضام

للحصيييول عليييى  4/5/2012)سيييافر سييييادتع فيييى 
ا خير ميد حصيل علييع فتيرة  –الدكتوراه من امريكيا 
تيياريخ اسييتكمال سييت " 3/5/2018للتييدريب حتييى 

 (."سنوات بالخارج بدون مرتب

وافق 
 المجلس
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 -: احتساب قترة تجاو   – د
 القرار البيان الوظيفة/القسم السم م

1 
 دمحمد محمود عب. م

 القادر حسن  

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة الميكانيكية 
وعضو الجا ة 
 الدراسية سابقار 
بجامعة بوليتكنيكو 
 دى ميالنو بإيطاليا

ولجنييية الكليييية النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم 
بالموافقيية علييى احتسيياب الفتييرة  للعالقييات الثقافييية 

 25/7/2018التييى تجاو هييا سيييادتع اعتبييارار ميين 
)الييوم  22/9/2018الى للمناقشية( حتيى )اليوم الت

لألجييا ة الدراسييية  ار السييابق ألسييتالم العمييل( امتييداد
بمرتييب ذلييض نظييرار إلجييراء تعييديالت بالرسييالة بعييد 
المناقشة وانهياء الجيراءات الداريية لمين  الدرجية 
ميييين الجامعيييية وتوثيييييق الشييييهادات ميييين السييييفارة 

 المصرية بايطاليا. 
للحصيييول عليييى  15/6/2015)سيييافر سييييادتع فيييى 
ا خيير ميد حصيل علييع عييام  –اليدكتوراه مين ايطالييا 

 (.14/6/2019رابع حتى 

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 شيماء رجب جابر حامد السيداسم الطالب:  

الطة مسطحة وعمود في منشآت محاكاة عددية لوصلة من بموضوع: 
 . خرسانية مسلحة معرضة للحريق

Numerical simulation of flat plate – column sub- 

assemblage in reinforced concrete structures exposed 

to fire.  
أ.د. السيد أمين مشالى أمين ، أ.د. محمد محمود حنفى تحت إشراف:  

 .وق الفتيانىالحويطى ، د. صالح الدين فار

 دكتوراه
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 خالد محمد خليفع محمداسم الطالب:  

األداء ال ل الى لإلطارات الحديدية الم ودة بنربطة مقيده ضد موضوع: 
 . اإلنبعاج

Seismic performance of steel frames provided with 

buckling – Restrained braces.  
 .ى محمد أبو الفت  ، أ.د. أحمد شامل فهمىأ.د. حمدتحت إشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 ماريان ناجى وليم بشاى جرجساسم الطالب:  

ع م القصور الذاتي المكافىء لالعمدة الكمرية ذات القطاع موضوع: 
 . المسلوب

Equivalent inertia of the tapered beam column 

element.  
 .أ.د. احمد شامل فهمى , د. شرين مصطفى احمد سويلمحت إشراف:  ت

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 نورهان طارق أحمد محمود العسالاسم الطالب:  

 .المعدلةتوية على البوليميرات الطبيعية ودراسة المواد المحموضوع: 
Study of geopolymer-latex materials. 

 .أ.د. حافظ السيد اليمنى ، د. منى عبد الع ي  السلماوىتحت إشراف:  
 * المهندس المذكور لع بحث منشور في : 

* in press Construction and Building Materials. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ بمعهد بحوث البناء و                أ.د. محمد أحمد خفاجة -1

 رئيسار    ناإلسكا
                         أستاذ بالكلية    أ.د. على عبد الحكم على عبده -2

 عضوار 
مشرفار                بالكلية  أستاذ           أ.د. حافظ السيد اليمنى -3

 عضوار و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
30% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

     -شائية :الهندسة اإلن: قسم تابع 

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبع

 دكتوراه عبير محمد أحمد إبراهيم صنديقاسم الطالب:  
 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 اسراء محروس طع يوسفاسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 صباح رجب عبد الفتاح محمد موسىاسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2011 

وافق 
 المجلس

 شيماء عبد الفتاح محمد البسومىاسم الطالب:  
ماجستير 
العلوم 

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس
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 الهندسية

 محمد احمد جمال الدين مبروض عبد الع ي اسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 منيرخيرى محمد خليل ابراهيماسم الطالب:  

ماجستير 
لوم الع

 الهندسية

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 حسن يوسف عبد الاله عابديناسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 

 الهندسة الكهربية :: قسم ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 عمرو صبرى توفيق صدقة إسماعيلاسم الطالب:  

يب األمثل لوحدات قياس المتجهات في منظومات القوى التركموضوع: 
 . الكهربية بإستخدام خوار م الوطواط الثنائى

Optimal placement of phasor measurement units in 

electrical power systems using binary bat algorithm.  
 .أ.د. إمتثال نجم عبد هللا ، أ.د. كريم حسين يوسفتحت إشراف:  

جستير ما
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

من  
 الدرجات

 أحمد محمد عاطف محموداسم الطالب:  

 . دراسات الجدوى للمشاريع الكهروضوئية لقدرات مختلفةموضوع: 
Feasibility studies for photovoltaic projects for 

different capacities.  
أ.د. عمرو محمد عثمان ال واوى ، د. محمد صالح إشراف:   تحت

 .السيد محمود عبد الفتاح

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 محمد جابر عبد الاله  يداناسم الطالب:  

 . توافر وجدوى مشاريع إدارة الطلبموضوع: 
Availability and feasibility of demand side 

management projects.  
أ.د. عمرو محمد عثمان ال واوى ، د. محمد صالح تحت إشراف:  

 .السيد محمود عبد الفتاح

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 هيام حسن إبراهيم محمداسم الطالب:  

 . األمن السيبرانى في الشبكات الذكيةموضوع: 
Cyber security in smart grid.  

 .أ.د. أيمن سامى عبد الخالقشراف:  تحت إ

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 يوسف عبد األحد يوسف دياباسم الطالب:  

 .تصميم وتنفيذ نظام نقل البيانات بإستخدام اللي رموضوع: 
)تصميم نظام إتصالت بصرى بالتقسيم مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

 تعدد الوصولية بإستخدام أنواع مختلفة من األلياف الضوئية(الشفرى الم
 علمار بنن هذا التحديد ل يمس جوهر البحث.

Design optical CDMA communication system by 

using different types of fibers. 

أ.د. محمد عمرو مختار ، د.  شوقى السيد شعبان ، تحت إشراف:  
 د. أشرف جالل الدين أمين.

 * المهندس المذكور لع بحث منشور في : 
* The 10th International Conference on Communication 

Software and Networks (ICCSN2018), Chengdu, China, 6-9 

July, 2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                 أ.د. نور الدين حسن إسماعيل     أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيسار 
عميد كلية الهندسة جامعة أ.د. عبد الناصر عبد الجواد محمد   -2

 عضوا ر   المنوفية
     أستاذ مساعد بالكلية أ.د. محمد عمرو مختار                -3

 عضوار مشرفار و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
24.562% 

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 هربية :الهندسة الك: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 محمود أحمد شوقى أحمداسم الطالب:  

 .آليات التحقيق من الهوية في خدمات شبكة الحاسباتموضوع: 
Authentication mechanisms in computer network 

protocols. 
أ.د. حسن محمد الكمشوشى ، د. عادل  محمود الفحار ، تحت إشراف:  

 .ند. على الشربينى تقى الدي
 * المهندس المذكور لع بحث منشور في : 

35th National Radio Science Conference, sponsored 

by Misr International University (MTU) - (NRSC 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
24.2% 

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس
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2018), Cairo, Egypt,20-22 March, 2018. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفار            أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. حسن محمد الكمشوشى    -1
 رئيسار و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة أ.د. محمد عبد العظيم محمد       -2

 عضوا ر  المنصورة
                          أستاذ بالكلية.د. نهى عثمان قرنى              أ -3

 عضوار 

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبع

 دكتوراه إيمان عاصم أحمد سليماناسم الطالب:  
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 دكتوراه محمد على عبد النبى علىاسم الطالب:  
 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم ثالثاً 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أحمد محمد ممدوح الرودسلىب:  اسم الطال

المدخل البيوفيلى للعمارة : الحمراء باألندلس محالة موضوع: 
 .دراسة

Biophilic approach to architecture: Case of the 

Alhamra, Al –Andalus. 

أ.د. طارق عبد الحميد فرملى ، أ.د. خالد السيد تحت إشراف:  
 .الحجلة ، أ.د. محمد عبد المنعم الجمل

 * المهندس المذكور لع بحث منشور في : 
* HERITAGE 2018: 6th International Conference 

on Heritage and Sustainable Development, 

Granada, Spain. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفار    أ.د. طارق عبد الحميد فرملى   أستاذ متفرغ بالكلية     -1
 رئيسار و
مشرفار                أستاذ بالكلية الد السيد الحجلة        أ.د. خ -2

 عضوار و
    أستاذ مساعد بالكلية           أ.د. إبراهيم السيد معروف      -3

 عضوار 
أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة  أ.د. داليا عبد الع ي  الصردى   -4

               فاروس
                                                                                

 عضوار 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
23% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 لينا محمد فتحى عبده  رارهاسم الطالب:  

 .تقييم دورة الحياه للمبانىموضوع: 
Life cycle assessment of buildings. 

 .فكرى ، د. دينا سعد هللا أ.د. محمد أنورتحت إشراف:  
 * المهندس المذكور لع بحث منشور في : 

International Conference on Civil and 

Architectural Engineering (ICCAE), Cairo, 

Egypt.12-13th June 2018 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفار       أستاذ بالكلية     . محمد أنور فكرى                أ.د -1
 رئيسار و
     أ.د. منى حسن حسيب المصرى    أستاذ بكلية الفنون الجميلة -2

 عضوار 
            أ.د. دينا ممدوح نصار                أستاذ مساعد بالكلية -3

 عضوار 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
20% 

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس
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     -رية :الهندسة المعما: قسم تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عال أحمد محمد رضا أحمد حساناسم الطالب:  

 .شخصية العمارة المصريةموضوع: 
)الهوية المصرية : العمارة السكنية  ليصب :مع تحديد عنوان البحث 

علمار بنن هذا التحديد ل  وهوية المجتمعات المصرية عبر العصور(
 يمس جوهر البحث.

The Egyptian identity: Domestic architecture and 

the Egyptian community culture through history. 

أ.د. محمد عبد العال إبراهيم ، أ.د. إبراهيم السيد تحت إشراف:  
 .معروف

 * المهندس المذكور لع بحث منشور في : 
IEREK's International Conference Cities' Identity 

through Architecture and Arts – 2nd Edition, 28-29 

September 2018 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
أ.د. محمد عبد العال إبراهيم     أستاذ متفرغ بالكلية      مشرفار  -1
 رئيسار و
       أ.د. وليد فؤاد عمر                أستاذ بكلية الفنون الجميلة -2

 عضوار 
                       أستاذ بالكلية         . هانى محمد عياد      أ.د -3

 عضوار 
مشرفار     أستاذ مساعد بالكليةد. إبراهيم السيد معروف      أ. -4

 عضوار و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
19% 

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 دينا وليد محمود توفيقاسم الطالب:  

 .إدارة المشروعات المستدامةموضوع: 
)إدارة التكلفة في دورة حياة مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

علمار بنن هذا التحديد ل  المباني السكنية : نهل التصميم المستدام(
 يمس جوهر البحث.

Cost management in residential buildings life-

cycle: Sustainable design approach. 

 .ياد محمد طارق الصيادأ.د. على فؤاد بكر ، د.  تحت إشراف:  
مجلية هندسية اإلسيكندرية * المهندس المذكور لع بحيث منشيور فيي : 

 17/7/2018بتاريخ 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفار        أستاذ بالكلية      . على فؤاد بكر                 أ.د -1
 رئيسار و
الهندسة جامعة  أستاذ مساعد بكليةأ.د. وائل صديق عبد اللطيف    -2

     المنصورة
                                                                                

 عضوار 
     أستاذ مساعد متفرغ بالكليةد. أحمد شامل فهمى              أ. -3

 عضوار 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
28% 

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 عبد الرحمن محمد خليل محمد الغرباوىاسم الطالب:  

تنثير  وايا األلياف والثقوب كرافعات لإلجهادات على جهد موضوع: 
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس
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 . الشد لاليبوكسى المدعم بنلياف الكربون
Effect of fiber orientation and holes as stress raisers 

on the tensile strength of CFRE.  
 .أ.د. حسن أنور الجمل ، د. ياسر سعد محمد أحمدتحت إشراف: 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 هشام محمد عبد الجيد خليلاسم الطالب:  

عديم اللهب دراسة عددية لتطبيق تكنولوجيا اإلحتراق موضوع: 
 .بالتوربينات الغا ية

)دراسة عددية لتطبيق اإلحتراق مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 
علمار بنن هذا التحديد ل يمس  الغير المرأى في التوربينات الغا ية(

 جوهر البحث.
Numerical investigation of flameless combustion in 

gas turbine application. 

د. عادل أحمد عبد الرحمن ، أ.د. وليد عبد الع ي  عبد أ.تحت إشراف: 
 .الغفار ، د. يحيى عبد المنعم الدرينى

 * المهندس المذكور لع بحث منشور في :
* Acta Astronautica, (El Sevier)  – available online 

27/7/2018. 

  -على أن تكون اللجنع مكونع من : 
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة       أ.د. أحمد حافظ العسكرى     -1

              المنوفية
                                                                                  

 رئيسار 
مشرفار      أ.د. عادل أحمد عبد الرحمن         أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضوار و
                     أستاذ بالكلية     أ.د. حمدى عبد هللا قنديل       -3

ًر   عضوا ر
مشرفار    أ.د. وليد عبد الع ي  عبد الغفار  أستاذ مساعد بالكلية -4
ًر و  عضوا ر

 دكتوراه
نسبة 
اإلقتباس 
13% 

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 أبو  يدوفاء أحمد شاكر اسم الطالب:  
دراسة ظاهرة إنتقال الصدع من مستوى ألخر تحت تنثير حمل موضوع: 

 .متغير في المواد المركبة
Fiber bridging study for fatigue delamination in 

composite materials. 

أ.د.  عالء الدين حسن حمدى ، د. مصطفى محمد السيد تحت إشراف:  
 .الحضرى

  -من : على أن تكون اللجنة مكونة 
مشرفار       أ.د. عالء الدين حسن حمدى      أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسار و
               أ.د. وائل أحمد كروسبى            أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوار 
              أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. عبد الحميد عطية السيد       -3

 عضوار 
              أستاذ متفرغ بالكلية              عادل عبد الرحمن  أ.د. -4

 عضوار 
                      أستاذ بالكلية.د. وائل محمد مصطفى المغالنى  أ -5

 عضوار 

 
 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبع

 دكتوراه هبة محمد عبد الع ي  عبد اللطيفاسم الطالب:  
 ربيع
2012 

وافق 
 المجلس

 دكتوراه محمد أحمد صبرى محموداسم الطالب:  
 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

 محمد إبراهيم أبو الحسناسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 محمد حسن بدر حسناسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2009 

وافق 
 المجلس

 أحمد فتحى صالح محمداسم الطالب:  
ماجستير 
 ندسةاله

 ربيع
2010 

وافق 
 المجلس

 محمد عبد الحميد عبد الع ي اسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

 أحمد نبيل أحمداسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 إسالم عماره عبد المجيداسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2009 

وافق 
 المجلس

 أحمد إبراهيم سالم عمورىالطالب:   اسم
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2010 

وافق 
 المجلس

 معت  محمد سالم إسماعيلاسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2009 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 مد عويضعبسنت يسرى أحاسم الطالب:  

تطوير مواد طبيعية بوليميريع إل الة البقع ال يتية ونمذجة موضوع: 
 .عملية التنقية

Development of natural polymeric materials for 

 دكتوراه
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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removing petroleum oil spills and modeling of the 

purification process.   
د عبد الفتاح أ.د. أحمد أمين  عطوط ، أ.د. هشام محمتحت إشراف:  

 .سليمان

 جهاد محمود أحمد عبد الجليلاسم الطالب:  

 .تطبيق تقنية البال ما المحسنة لمعالجة المياه الصرفموضوع: 
Application of plasma enhanced technique for 

treatment of waste water.   
ل ، أ.د. أحمد حسن الشاذلى ، أ.د. هناء حسن أبو جبتحت إشراف:  

 .أ.د. مصطفى إبراهيم سالم

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 أحمد عصام حامد محمد على قشطةاسم الطالب:  

 .تطوير نظام أمان العمليات الخاصة بوحدة التفحيم المؤجلموضوع: 
Development of a new process safety system in a 

delayed coker unit.   
أ.د. حسن عبد المنعم فرج ، د. دينا أحمد عبد القادر تحت إشراف:  

 .الجيار

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 رامى عبد اللطيف أحمد الششتاوىاسم الطالب:  

تصميم مبادل حرارى لتسخين تيار التغذية لمفاعل األلكلة موضوع: 
 .Detalفي وحدة 

Design of heat exchanger for heating of the reactor 

feed in detal unit.   
 .أ.د. حسن عبد المنعم فرج تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 نوروانده محمد محمود أحمد إبراهيم سروراسم الطالب:  

 .تحضير الحبيبات النانومترية و تطبيقاتهاموضوع: 
)تحضير مركبات نانومترية من مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

الجرافين المحمل عليع مركب ثانى أكسيد التيتانيوم و إستخدامع كمائع 
علمار  نانومترى لدراسة أدائع في المبادلت الحرارية الميكرومترية(

 حث.بنن هذا التحديد ل يمس جوهر الب
Preparation of Grapheme – Titanium dioxide Nano 

– Composite and their performance as NanoFluid 

in a Micro – Heat exchanger. 

أ.د. شعبان على عطية نصير ، أ.د. أحمد حسن الشاذلى تحت إشراف: 
 .، د. دينا أحمد الجيار

 * المهندس المذكور لع بحث منشور في :
RETBE'17, 18 - 20 December 2017.Alexandria. 

  -على أن تكون اللجنع مكونع من : 
                 أستاذ متفرغ بالكليةحسن عبد المنعم فرج         أ.د. -1

 رئيسار 
مشرفار         أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. شعبان على عطية نصير     -2
 عضوار و
مشرفار                الكليةأ.د. أحمد حسن محمد الشاذلى   أستاذ ب -3
ًر و  عضوا ر
أستاذ ورئيس قسم هندسة أ.د. محمد أحمد فهيم               -4

  البتروكيماويات
                        بجامعة فاروس                                        

ًر   عضوا ر

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
15% 

 خريف
2013 

وافق 
 لسالمج

 

 -هندسة اإلنتاج :: قسم اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 إنجى أسامة أحمد فؤاد ِراشداسم الطالب:  

تنثير التفاوتات البعدية لألج اء الهندسية على أداء موضوع: 
 .المنتجات صغيرة الحجم

Effect of dimensional tolerance of engineering 

elements on the performance of small size product.   
أ.د. محمد نصر الدين دمير ، أ.د. أحمد محمد الخطيب تحت إشراف:  

 .، د. محمد نصر أحمد نصر

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 -هندسة اإلنتاج :: قسم  تابع

من  
 الدرجات

 أحمد رفعت السيد المصرىاسم الطالب:  

 .دراسة حول تشكيل األلواح المعدنية الملحومعوضوع: م
Investigation on formability of tailor welded 

blanks (TWBs).   
 .أ.د. على السيد األشرم ، د. إسالم محمد الجالىتحت إشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبع

 دكتوراه إيمان عاصم أحمد سليمان  اسم الطالب:
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 

 -: الرى والهيدروليكاهندسة : قسم  اً سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 أرينى محفوظ شنودةاسم الطالب:  

نظام خبير إلختيار التصميم األفضل للقناطر بإستخدام موضوع: 
 .التطورى الخلطة المركبة للخواري م

Expert system for selecting the best design of 

symmetrical barrages / regulators using shuffled 

complex evolution algorithm.   
 .أ.د. ن يع أسعد يونان ، أ.د. هيثم ممدوح عو تحت إشراف:  

 دكتوراه
 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 

 -: إلشعاعيةالنووية واهندسة ال: قسم  اً ثامن

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 بخيتة عبد الهادى عبد الكريم الصغيراسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
مع تعديل عنوان البحث ليصب  : محاكاة الكشف عن مصادر مشعة 

 "يتيمة" في خردة المعادن.
Simulation of the detection of radioactive orphan 

sources in scrap metals.   
أ.د. علياء عادل بدوى ،  أ.د. محمد حسن محمد تحت إشراف:  

 .حسن

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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     -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  تابع

من  
 الدرجات

 ميرال محمود السيد أحمد شركساسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
مع تعديل عنوان البحث ليصب  : محاكاة بطريقة ديناميكية 
 الج يئات للتغير في تركيب وخصائص ال ركون نتيجة لإلشعاع.

Molecular dynamic simulation of the change in 

structure and properties of Zicron due to 

radiation.   
حسن محمد حسن ، أ.د. أحمد عماد الدين أ.د. محمد تحت إشراف:  

 .فت  هللا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 أحمد عمرو محمد صبرىاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .عجمىأ.د.  سعيد عبد المجيد تحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

               أ.د. محمد السيد ناجى           أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسار 
              أ.د. محسن عبده أبو مندور      أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوار 
مشرفار       أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى   أستاذ متفرغ بالكلية -3

 عضوار و
                       أ.د. علياء عادل بدوى           أستاذ بالكلية -4

 عضوار 
     أستاذ ورئيس القسم بالكلية أ.د. هناء حسن أبو جبل        -5

 عضوار 

 
 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 محمد الصابر حسن عبد الحليماسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د.  هناء حسن أبو جبلتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                 أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. محمد السيد ناجى          -1
 رئيسار 
                أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. سعيد عبد المجيد عجمى   -2

 عضوار 
                أستاذ متفرغ بالكلية ليل         أ.د. محمد ياسر خ -3

 عضوار 
                        أستاذ بالكليةأ.د. علياء عادل بدوى           -4

 عضوار 
مشرفار  أستاذ ورئيس القسم بالكليةناء حسن أبو جبل       أ.د. ه -5

 عضوار و

 
 خريف
2017 

وافق 
 المجلس
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 -: إلشعاعيةالهندسة النووية وا: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 أحمد محمود محمد علىاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د.  هناء حسن أبو جبلتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                 لكليةأستاذ متفرغ باأ.د. محمد السيد ناجى          -1
 رئيسار 
                أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. محسن عبده أبو مندور     -2

 عضوار 
                أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. سعيد عبد المجيد عجمى   -3

 عضوار 
                         أستاذ بالكليةأ.د. علياء عادل بدوى          -4

 عضوار 
مشرفار   أستاذ ورئيس القسم بالكليةهناء حسن أبو جبل      أ.د.  -5

 عضوار و

 
 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

 

 -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم   تاسعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 تامر عصام محمد فهيم إبراهيم يوسفاسم الطالب:  

ت الراديو اإلدراكية ذات المستخدمين نمذجة وتحليل شبكاموضوع: 
 .الثانويين متعددى األولوية تحت أنظمة الخدمة المختلفة

Modeling and analysis of cognitive radio networks 

with prioritized secondary users under different 

service disciplines. 

اسمين أ.د. شريف إبراهيم محمود ربيع ، أ.د. يتحت إشراف: 
 .أبوالسعود صال  ، د. حسين عبد اللطيف طبلية
 * المهندس المذكور لع بحث منشور في :

Simulation Modelling Practice and Theory, 

Elsevier, 69-82, January 2018. 

  -على أن تكون اللجنع مكونع من : 
أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة   أ.د. محمود محمد حسن جبر      -1

                إلسكندريةا
                                                                                

 رئيسار 
مشرفار             أ.د. شريف إبراهيم محمود ربيع  أستاذ بالكلية -2
 عضوار و
   أ.د. محمد ر ق محمد ر ق          أستاذ مساعد متفرغ بالكلية -3

ًر   عضوا ر
مشرفار  أ.د. ياسمين أبو السعود صال        أستاذ مساعد بالكلية -4
ًر و  عضوا ر

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
15% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  تابع 

تعديل لجنة 
 إشراف

 عال العربى حسن عبد الع ي اسم الطالب:  

ويالت هيلبر كتقنية تشخيص األعطال بالمحرض تطبيقات تحموضوع: 
 .الحثى

أ.د. مينا بديع عبد الملض ، أ.د. ثروت نجيب حنا تحت إشراف:  
 .ميخائيل ، أ.د. نهى عثمان قرنى

وذلض برفع إسم أ.د. نهى عثمان قرنى األستاذ بالكلية من لجنة 
 اإلشراف إلعتذار سيادتها.

 دكتوراه
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 

 عات عامة )دراسات عليا(موضو
النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشنن اعتماد نتيجة  - 1

 .الميكانيكية، الهندسة في:  2018 ربيعدبلوم الدراسات العليا 
 وافق المجلس على إعتماد النتيجة. القرار:
 عروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشنن اعتماد نتيجةالنظر فى المذكرة الم - 2

 اإلمتحان الشامل لكل من :

 اإلسم  القسم

 آيات أيمن عبد الع ي  إبراهيم الهندسة المعمارية

 طارق يحيى عطية جاب هللا الهندسة الكهربية
 

 متحان الشامل.وافق المجلس على إعتماد نتيجة اإل القرار:
المسجل لدرجة الدكتوراه بقسم الهندسة  –أحيط مجلس الكلية علمار بحالة الطالب / على أحمد مرسى صادق محمد  – 3

نة الدراسات العليا ومجلس الكلية والعر  على لج إلعادة تشكيل لجنة الحكم الصحية ، حيث تمت إعادة أوراق الطالب 
 .البحث الرئيسى المستخلص من الرسالةلتى شكلها القسم شارض فى ، حيث أن أحد أعضاء لجنة الحكم ا
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 -الموضوعات  :
 2017/2018للعيام الجيامعى  2018الموافقة على إعتماد نتائل مرحلية البكيالوريوس دور نيوفمبر النظر فى  .1

 لألقسام التالية :

 القسم

عدد 
المتقدمين 
 لالمتحان

عدد الطلبة 
 الحاضرون

عدد الطلبة 
 الغائبون

عدد الطلبة 
 الناجحون

الراسبو
 ن

النسبة المئوية 
للنجاح )بالنسبة 
 للحاضرين(

 %92.67 14 177 11 191 202 الهندسة المدنية

 %100 --- 39 7 39 46 الهندسة الميكانيكية

 %100 --- 1 1 1 2 لنظمهندسة الحاسب وا

 %83.33 6 30 1 36 37 هندسة اإلنتاج

الهندسة النووية 
 واإلشعاعية

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

 %100 --- 9 1 9 10 البحرية وعمارة السفن

 %90 1 9 3 10 13 الهندسة الكيميائية

 %100 --- 8 --- 8 8 هندسة الغ ل والنسيل

 الهندسة الكهربية

اآللت شعبة القوى و
 الكهربية

44 40 4 39 1 97.50% 

 %100 --- 13 --- 13 13 شعبة اإلتصالت

 الهندسة المعمارية

 %66.67 2 4 1 6 7 شعبة المبانى العامة

 %50 1 1 --- 2 2 شعبة اإلسكان

 %0 --- --- 1 --- 1 شعبة التصميم الحضرى
 

 القرار : وافق مجلس الكلية على إعتماد النتائل.

 


