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برئاسة السيد  2019 /8/10اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
مجدى  /نة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأماعميد الكلية  –سعيد محمد عبد القادر عالم  ور/ـــاذ الدكتــاألست

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

   رؤساء األقسام 

 أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم  أ.د. على محمد على عكاز 

 أ.د. طارق إبراهيم على عبيدو  أ.د. علياء عادل محمد بدوى 

 أ.د. محمد السيد محمد النجار  أ.د. جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش 

 يس إبراهيم العوفىأ.د. عفاف خم  أ.د. محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى 

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

   د. يسرى إبراهيم طه عثمان 

   أساتذة من األقسام

 أ.د. محسن محرم زهران  أ.د. على السيد عبد الجليل األشرم 

 نأ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهي  أ.د. نزيه أسعد يونان 

 أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى  أ.د. رأفت إبراهيم مشالى 

 أ.د. عبد الحميد إبراهيم جمعة  أ.د. محمد نبيل على سالم شكرى 

 أ.د. نهى عدلى محمد عبد الرحمن عطية  أ.د. هبة وائل صديق لهيطة 

 أ.د. أشرف رجب على محمد  أ.د. عاطف عبد المنعم عطا محمد 

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

 ب. أعضاء من خارج الكلية  أ. أعضاء من داخل الكلية 
 ريف سمير أحمد البدوىلواء.د. ش  أ.د. عصام أحمد سالم 
   أ.د. محمد عبد الفتاح شامة 
   محمد نصر الدين حسن دميرأ.د.  
   حسام محمد فهمى غانمأ.د.  
   رشدى رجاء زهرانأ.د.  

 د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى )مدير وحدة ضمان الجودة( مدعـوون :
أ.د. ريم عبد المغيث عبد العليم القديم  ، ازى ، أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم المصرى أ.د. حسام الدين محمد مراد مغ اعتذر عن عدم الحضور:

 .، أ.د. تغريد محمد أحمد زويل ، م. أسامة السيد الجناينى
 .أ.د. محمد صادق العدوى. ، ك. محمد على حسنينتغيب عن الحضور: 
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، ورحب بالسادة أعضاء المجلس ،  "لرحمن الرحيمبسم هللا اذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة "استهل السيد األستا
 وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

والجلسة  2019 سبتمبر 10بتاريخ  2019/2020للعام الجامعى  الثانيةالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
 .2019سبتمبر 17الممتدة بتاريخ 

 

 -اً : الموضوعات العامة :ثاني
علىى أن  22/9/2019والممتدة حتىى  15/9/2019بموافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى الكلية علماً مجلس  أحيط – 1

جنيهىاً )فقىط خمسىين جنيهىاً ر  يىر( عىن  50تكون الرسوم للساعة المعتمدة لطالب البىرام  العامىة الراسىبين فىى المقىررات 
جنيىه )فقىط مىائتى  200، وأن تكون السىاعة المقترحىة للتحسىين الساعة الواحدة المعتمدة بخالف الرسوم األساسية المقررة 

 .جنيه ر  ير( بخالف الرسوم األساسية المقررة
قىىد قىىرر تعىىديل قىىرار  السىىابق بمجلىىس  27/8/2019بىى ن مجلىىس الجامعىىة بجلسىىته المنعقىىدة فىىى مجلىىس الكليىىة علمىىاً  أحىىيط - 2

، والىذى أحىيط مجلىس لمصىروفات الدراسىية لطىالب الجامعىة والخاص بتحصيل ا 21/7/2019الجامعة بجلسته المنعقدة فى 
جنيىه )فقىط  500إضىافة البنىد خامسىاً ونصىه يتحصىيل مبلى  بوذلى   10/9/2019( بتىاريخ 2الكلية به علمىاً بجلسىته رقىم )

راسىية خمسمائة جنيه مصرى( مصاريف إعادة قيد الطالب الذين تم إيقاف قيىدهم بكليىات الجامعىة لعىدم سىداد المصىروفات الد
 ، وترحيل البند خامساً من القرار ليكون البند سادساً. فى حساب صندوق تطوير التعليمي

 بحصول مشروع الفريق المكون من طلبة برنام  الحاسبات واإلتصارت :مجلس الكلية علماً  أحيط – 3

 الطالب / أحمد عصام شاهين •

 الطالب / سيف الدين سامر •

 الطالبة / ندى حازم •

 دير عبد العزيزالطالبة / ه •

وذل  تحت إشراف كالً مىن األسىتاذ الىدكتور / محمىد سىعيد  DELL envision the futureعلى المركز الثالث فى مسابقة 
دولىة مىن الشىرف  23مشىروع متقىدمين مىن  350حلمى أبو جبل ، والدكتورة / شيماء يوسىف محمىد رزم ، وذلى  مىن بىين 

 األوسط وأفريقيا وتركيا.

علىىى تحصىىيل اشىىترا  تصىىاريي دخىىول سىىيارات الطىىالب للمكىىان المخصىىص لهىىا بحىىرم الكليىىة للفصىىل الكليىىة  وافىىق مجلىىس – 4
جنيىىه )سىىتمائة وخمسىىون جنيهىىاً ر  يىىر( وذلىى  للتصىىريي الواحىىد  650بقيمىىة  2019/2020الدراسىىى األول للعىىام الجىىامعى 

 على أن تورد المبال  المحصلة لحساب صندوق الخدمة التعليمية.
، لشغل  المدرس بقسم الهندسة الكهربية –ترشيي السيد الدكتور / حسام الدين مصطفى عبد  على مجلس الكلية  وافق – 5

 22/1/2019وذل  بناء على قرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ منصب مساعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ، 
 لوكالء الكليات.بش ن ترشيي نخبة من أعضاء هيئة التدريس لشغل منصب مساعد 

اقتراح لجنىة شىئون خدمىة المجتمىع وتنميىة البيئىة بشى ن تنفيىذ الخطىة السىنوية للنىدوات التوعويىة  علىوافق مجلس الكلية  – 6
، وذلىى  بنىاءاً علىىى الخطىاب الىىوارد مىىن األسىتاذ الىىدكتور / نائىب رئىىيس الجامعىىة  2019/2020بالكليىة وذلىى  للعىام الجىىامعى 

 نمية البيئة بش ن إعداد الخطة السنوية للندوات التوعوية بالجامعة.لشئون خدمة المجتمع وت
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 -: الموضوعات العامة : تابع
بتشكيل لجنة فنية  2/10/2019توصية لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإجتماعها فى على وافق مجلس الكلية  – 5

 لوضع خطة عمل متكاملة لت ريض مبانى الكلية مكونة من :
 األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية –األستاذ الدكتور / إبراهيم على مجاهد د السي .1

 األستاذ بقسم الهندسة الكهربية -السيد األستاذ الدكتور / راجى على رفعت  .2

 المدرس بقسم الهندسة الكهربية –السيد الدكتور / أحمد عبد المرضى عبد الواحد  .3
بعقىىد المىىؤتمر  2/10/2019ة شىىئون خدمىىة المجتمىىع وتنميىىة البيئىىة بإجتماعهىىا فىىى توصىىية لجنىىعلىىى وافىىق مجلىىس الكليىىة  – 6

 .2020خالل شهر ديسمبر  RETBE’20عشر لدور الهندسة نحو بيئة أفضل  الثانىالدولى 

بتشكيل لجنة لتنمية  2/10/2019توصية لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإجتماعها فى على وافق مجلس الكلية  – 7
برئاسة األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع الموارد المالية الخاصة بترميم مبنى اإلدارة ومبنى إعدادى 

 من: وعضوية كالً وتنمية البيئة )بصفته( 
 الميكانيكيةاألستاذ المتفرغ بقسم الهندسة  – حسن على حسن وردةالسيد األستاذ الدكتور /  .1

 هندسة الرى والهيدروليكااألستاذ المتفرغ بقسم  - راوية منير قنصوة /السيد األستاذ الدكتور  .2

 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة اإلنتاج – محمد يحيى المكىالدكتور / األستاذ السيد  .3

 األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة اإلنشائية –السيد األستاذ الدكتور / محمد ناصر درويش  .4

 قسم الهندسة المعماريةأستاذ ورئيس مجلس  –عبد السالم  السيد األستاذ الدكتور / حسن كمال .5

 األستاذ المساعد بقسم الهندسة الكيميائية –السيدة الدكتورة / دينا أحمد الجيار  .6

 وزير البترول األسبق –السيد المهندس / شريف هدارة  .7
دارة ومبنى إعدادى واألعمال المطلوبة تشكيل لجنة إلعداد تقرير فنى عن الوضع الحالى لمبنى اإلعلى وافق مجلس الكلية  – 8

 للترميم ، على أن تتكون من:
 بقسم الهندسة المعماريةالمتفرغ األستاذ  –السيد األستاذ الدكتور / رمضان عبد المقصود على  .1

 قسم الهندسة المعمارية أستاذ ورئيس مجلس  –السيد األستاذ الدكتور / حسن كمال عبد السالم  .2

 قسم الهندسة اإلنشائيةأستاذ ورئيس مجلس  – طارق إبراهيم على عبيدوور / السيد األستاذ الدكت .3

 شائيةهندسة اإلنالاألستاذ بقسم  – أشرف رجب علىالسيد األستاذ الدكتور /  .4

 األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائية – زكى إبراهيم محمودالسيد األستاذ الدكتور /  .5

 بقسم الهندسة المعمارية المدرس – يادزياد محمد الصالسيد الدكتور /  .6

 .2/10/2019توصيات لجنة المكتبات بجلستها المنعقدة فى  علىوافق مجلس الكلية  – 9
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 شئون هيئة التدريس
 أواًل: الترقيات والتعيينات

 )مجلس الكلية على مستوى األساتذة( منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة ارسم م

1 
براهيم سعد إمن سامى يأد. 

 عبد الخالق
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 
 الكهربية 

النظىىىىىىىر فىىىىىىىى إقتىىىىىىىراح مجىىىىىىىـلس القسىىىىىىىم 
علىىىىىىى مىىىىىىني سىىىىىىيادته  الموافقىىىىىىـةبشىىىىىى ن 

بالقسىىىىىم  أسىىىىىتاذ ةاللقىىىىىب العلمىىىىىى لوظيفىىىىى
العلميىىىىىىة  ةبنىىىىىىاءاً علىىىىىىى توصىىىىىىية اللجنىىىىىى

، وذلىىىىىىىىىى  طبقىىىىىىىىىىاً  الدائمىىىىىىىىىىة للترقيىىىىىىىىىىات
 حارت التميز فى البحث العلمى.

وافق 
 المجلس

 

 )مجلس الكلية على مستوى األساتذة( منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذعدم  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة ارسم م

1 
د. حسام محمد فريد 

 الحبرو 
ستاذ أ

 مساعد 
هندسة 

 المواصالت  

النظىىىىىىىر فىىىىىىىى إقتىىىىىىىراح مجىىىىىىىـلس القسىىىىىىىم 
سىىىىىىىىيادته اللقىىىىىىىىب  عىىىىىىىىدم مىىىىىىىىنيبشىىىىىىىى ن 

 بالقسىىىىىىم بنىىىىىىاءاً  أسىىىىىىتاذ ةالعلمىىىىىىى لوظيفىىىىىى
العلميىىىىىة الدائمىىىىىة  ةعلىىىىىى توصىىىىىية اللجنىىىىى

 للترقيات.

قرر مجلس 
الكلية عدم 
مني سيادته 
 اللقب العلمى

2 
 د. محمد محمود حسنى عبد

 الرحيم 
ستاذ أ

 مساعد 
هندسة 

 المواصالت  

النظىىىىىىىر فىىىىىىىى إقتىىىىىىىراح مجىىىىىىىـلس القسىىىىىىىم 
سىىىىىىىىيادته اللقىىىىىىىىب  عىىىىىىىىدم مىىىىىىىىنيبشىىىىىىىى ن 

بالقسىىىىىىم بنىىىىىىاءاً  أسىىىىىىتاذ ةالعلمىىىىىىى لوظيفىىىىىى
العلميىىىىىة الدائمىىىىىة  ةعلىىىىىى توصىىىىىية اللجنىىىىى

 للترقيات.

قرر مجلس 
الكلية عدم 
مني سيادته 
 اللقب العلمى

 

 (واألساتذة المساعدين )مجلس الكلية على مستوى األساتذة مساعد منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة ارسم م

 هندسة ارنتاج  مدرس حمد بكارأد. سهير حسن  1

إقتىىىىىىىراح مجىىىىىىىـلس القسىىىىىىىم النظىىىىىىىر فىىىىىىىى 
علىىىىىىى مىىىىىىني سىىىىىىيادتها  الموافقىىىىىىـةبشىىىىىى ن 

 أسىىىىىتاذ مسىىىىىاعد ةاللقىىىىىب العلمىىىىىى لوظيفىىىىى
 ةبالقسىىىىىىم بنىىىىىىاءاً علىىىىىىى توصىىىىىىية اللجنىىىىىى

 العلمية الدائمة للترقيات.

وافق 
 المجلس

 (واألساتذة المساعدين )مجلس الكلية على مستوى األساتذة مساعد منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ تابع:

2 
السعيد رجب  د. محمد
 الخولى  

 مدرس
هندسة الرى 

 والهيدروليكا   

النظىىىىىر فىىىىىى إقتىىىىىراح مجىىىىىـلس القسىىىىىم 
علىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىني  الموافقىىىىىىىىىىـةبشىىىىىىىىىى ن 

 ةسىىىىىىىىيادته اللقىىىىىىىىب العلمىىىىىىىىى لوظيفىىىىىىىى
بالقسىىىىىم بنىىىىىاءاً علىىىىىى  أسىىىىىتاذ مسىىىىىاعد

العلميىىىىىىىىة الدائمىىىىىىىىة  ةتوصىىىىىىىىية اللجنىىىىىىىى
 للترقيات.

وافق 
 المجلس

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوع القسم يفةالوظ ارسم م

 معيد سماعيل محمد دياب    إم. مى  1
الهندسة 
 الكهربية 

النظىىىىىىر فىىىىىىى إقتىىىىىىراح مجلىىىىىىس القسىىىىىىم 
علىىىىىىىىىىى تعيىىىىىىىىىىين  الموافقىىىىىىىىىىةبشىىىىىىىىىى ن 

مىىىىىىىىىدرس سىىىىىىىىىيادتها فىىىىىىىىىى وظيفىىىىىىىىىة 
بالقسىىىىىىىم لحصىىىىىىىولها علىىىىىىىى  مسىىىىىىىاعد

 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس

 

 -: و الزوجة: اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أثانياً 
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 القرار الموضوع القسم الوظيفة ارسم م

1 
حمد عصام محمد سعيد أد. 

 حبشى  
 هندسة ارنتاج   مدرس 

النظىىىر فىىىى إقتىىىراح مجلىىىس القسىىىم بشىىى ن 
سىيادته  لمىنيالطلىب المقىدم علىى  الموافقة

بىىدون مرتىىب لمرافقىىة  ةخاصىى ةأجــــــــىىـاز
الزوجىىىة التىىىى تىىىدرس بالوريىىىات المتحىىىدة 

مىىن  اعتبىىاراً  شىىهرألمىىدة تسىىعة  ارمريكيىىة
تاريخ السفر )بداية الفصىل الدراسىى ارول 

 ( 2019/2020من العام الجامعى 
 .ر يوجد  : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

2 
د. عمرو محمد عبد العزيز 

 البدن 
 هندسة ارنتاج  مدرس 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بش ن 
ادته على الطلب المقدم من سي الموافقة
ارجازة الخاصة بدون مرتب  لتجديد

لمدة عام لمرافقة الزوجة التى تعمل بكندا 
وحتى  1/9/2019من  اعتباراً  ثانى
مع عدم التصريي لسيادته  31/8/2020

 ثناء ارجازة.أبالعمل 
 11سىىىنوات و 4 عىىىدد سىىىنوات اإلعىىىار  :

 يوم. 10و شهر

وافق 
 المجلس

 -: افقة الزوج أو الزوجة: اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرتابع

 مدرس د المعطى بد. كريم على ع 3
الغزل هندسة 

  والنسي 

النظىىر فىىى إقتىىراح مجلىىس القسىىم بشىى ن 
سىيادته  لمنيالطلب المقدم على  الموافقة

بىدون مرتىب لمرافقىة  ةخاصى ةأجـــــــــاز
بالوريىىىات المتحىىىدة  تعمىىىلالزوجىىىة التىىىى 

 مىىىن اعتبىىىاراً  عىىىام أوللمىىىدة ارمريكيىىىة 
)التىىىىىاريخ التىىىىىالى رنتهىىىىىاء  5/5/2019

 3ارجىىىازة الخاصىىىة بىىىدون مرتىىىب لمىىىدة 
 .4/5/2020شهور( وحتى 

 .ر يوجد  : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

 

 -: الوالدةاألجازات الخاصة بدون مرتب لرعاية : ثالثاً 
 القرار الموضوع القسم الوظيفة ارسم م

1 
كرم سعيد عبد الحميد أم. 

 فرج   
 معيد 

هندسة ال
النووية 

 وارشعاعية 

النظىىر فىىى إقتىىراح مجلىىس القسىىم بشىى ن 
الطلىب المقىدم مىن سىيادته علىى  الموافقة

لمنحه اجازة خاصة بىدون مرتىب لرعايىة 
مىىن  اعتبىىاراً  لمىىدة عىىامضىىة يوالدتىىه المر

1/9/2019. 

وافق 
 المجلس

 

 -: التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد: اً رابع
 القرار الموضوع سمالق الوظيفة ارسم م

 مدرس  د. سامى محمد على عياد   1
هندسة 

 المواصالت    

النظىىىىىىىر فىىىىىىىى إقتىىىىىىىراح مجلىىىىىىىس القسىىىىىىىم 
علىىىىىىى قبىىىىىىول العىىىىىىذر  الموافقىىىىىىةبشىىىىىى ن 

 المقىىىىدم مىىىىن سىىىىيادته عىىىىن تجىىىىاوز مىىىىدة
عىىىىىىىىن ارجىىىىىىىىازة ارعتياديىىىىىىىىة يىىىىىىىىام أ (4)

( يىىىىىىىىىوم 41الممنوحىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىه لمىىىىىىىىىدة )
للسىىىىىىىىىفر  20/7/2019مىىىىىىىىىن  اعتبىىىىىىىىىاراً 

لزيىىىىىىىىىارة عائليىىىىىىىىىة  لدولىىىىىىىىىة ارمىىىىىىىىىارات
حيىىىىث عىىىىاد سىىىىيادته وتسىىىىلم العمىىىىل فىىىىى 

مىىىىىىىىدة ارجىىىىىىىىازة  متجىىىىىىىىاوزاً  5/9/2019

وافق 
 المجلس



7 

  2019 /8/10بتاريخ  الثالثةجلسة ال

حتىىىىىىىى  1/9/2019فىىىىىىىى الفتىىىىىىىرة مىىىىىىىن 
مىىىىىىىىىن م ن تخصىىىىىىىىىأعلىىىىىىىىىى  4/9/2019

تىىىىىىىىه ارعتياديىىىىىىىىة وذلىىىىىىىى  اجازأرصىىىىىىىىيد 
 لعدم وجود حجز طيران.

 -التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد :: تابع

2 
أحمد على إبراهيم د. ا.

   شعبان عاشور
أستاذ 
 متفرغ

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

النظىىىىىىىر فىىىىىىىى إقتىىىىىىىراح مجلىىىىىىىس القسىىىىىىىم 
علىىىىىىىى قبىىىىىىىول العىىىىىىىذر  الموافقىىىىىىىةبشىىىىىىى ن 

 المقىىىىىدم مىىىىىن سىىىىىيادته عىىىىىن تجىىىىىاوز مىىىىىدة
عىىىىىىىىن ارجىىىىىىىىازة ارعتياديىىىىىىىىة يىىىىىىىىام أ (8)

 اعتبىىىىىاراً  أيىىىىىام( 5الممنوحىىىىىة لىىىىىه لمىىىىىدة )
للسىىىىىىىىىىىفر لدولىىىىىىىىىىىة  18/8/2019مىىىىىىىىىىىن 

لسىىىىىىىياحة وماليزيىىىىىىىا لغىىىىىىىرض اارمىىىىىىىارات 
حيىىىىىىىث عىىىىىىىاد سىىىىىىىيادته  وزيىىىىىىىارة اإلبىىىىىىىن

 2/9/2019وتسىىىىىىىىىىىىلم العمىىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىىى 
مىىىىدة ارجىىىىازة فىىىىى الفتىىىىرة مىىىىن  متجىىىىاوزاً 

 1/9/2019حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  25/8/2019
تىىىىىىه اجازأمىىىىىىن رصىىىىىىيد م ن تخصىىىىىىأعلىىىىىىى 

 نظىىىىىىىىىراً لظىىىىىىىىىروفتياديىىىىىىىىىة وذلىىىىىىىىى  ارع
 .طيرانال

وافق 
 المجلس

 

 خامساً : اإلستقاالت وإنهاء الخدمة :
 القرار يانالب القسم الوظيفة ارسم م

1 
براهيم عادل  الب د. إ
  محمود

 ستاذأ
 ساعدم

الهندسة 
 الكهربية

بالموافقىىة  النظىىر فىىي اقتىىراح مجلىىس القسىىم
علىىى قبىىول ارسىىتقالة المقدمىىة مىىن سىىيادته 

)اليىىىىوم التىىىىىالى  1/9/2019مىىىىن  اعتبىىىىاراً 
وذلىى  رنتهىىاء العشىىر سىىنوات مىىن ارعىىارة( 

 لظروف خاصة بسيادته. 

وافق 
 المجلس

 

 -: اإلنتداباتاإلستشارات واً : سادس

1 
ا.د. سعيد السيد إسماعيل 

 الخامى 
ستاذ أ

 متفرغ  
الهندسة 
 الكهربية

 ةالنظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن الموافق
 على انتداب سيادته لالستعانة بسيادته
كمستشار بكلية الهندسة والتكنولوجيا 
باركاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

لبحرى من بداية الفصل ارول سبتمبر ا
، وذل  يومى األحد ولمدة عام  2019

 .واألربعاء أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

2 
جمعة خميس محمد ا.د. 
   موسى

ستاذ أ
 متفرغ 

هندسة 
  المواصالت 

 ةالنظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن الموافق
للتدريس بالمعهد العالى على ندب سيادته 
جيا بكين  مريوط للعام للهندسة والتكنولو

، وذل  يومى السبت  2019/2020الجامعى 
 ساعات أسبوعياً. 4واألحد لمدة 

وافق 
 المجلس

 -:اإلستشارات واإلنتدابات :  تابع

  مجدى عبد العظيم أحمدا.د.  3
 ستاذأ

ووكيل 
 الكلية

هندسة 
الحاسب 
 والنظم

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للتدريس بقسم ه على ندب سيادت ةالموافق

جامعة  –هندسة الحاسب بكلية الهندسة 
،  2019/2020فاروس للعام الجامعى 
 ساعات أسبوعياً. 6وذل  يوم األربعاء لمدة 

وافق 
 المجلس

4 
ا.د. عبد المعطى محمد عبد 

 المعطى 
 ستاذأ

الهندسة 
 ارنشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
ريس بقسم للتدعلى ندب سيادته  ةالموافق

وافق 
 المجلس
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الهندسة المدنية بالمعهد العالى للهندسة 
والتكنولوجيا بكين  مريوط للعام الجامعى 

، وذل  يومى األحد  2019/2020
 ساعات أسبوعياً. 4والخميس لمدة 

5 
ا.د. محمد محمود حسنى 

 عبد الرحيم 
ستاذ أ

 مساعد 
هندسة 

  المواصالت 

 النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن
للتدريس بالمعهد على ندب سيادته  ةالموافق

العالى للهندسة والتكنولوجيا بكين  مريوط 
، وذل  يومى  2019/2020للعام الجامعى 

 ساعات أسبوعياً. 8األحد واألثنين لمدة 

وافق 
 المجلس

 مدرس  ياسر محمد حيور الفحام  د. 6
الهندسة 
 ارنشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للتدريس بقسم على ندب سيادته  ةوافقالم

الهندسة المدنية بالمعهد العالى للهندسة 
والتكنولوجيا بكين  مريوط للعام الجامعى 

، وذل  يوم الخميس لمدة  2019/2020
 ساعتان أسبوعياً.

وافق 
 المجلس

 مدرس  محمود محمد طه محرم د.  7
الهندسة 
 الكيميائية 

ن النظر فى اقتراح مجلس القسم بش 
 ندب جزئى للعمل على ندب سيادته ةالموافق

اعتباراً بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
، وذل   9/1/2020حتى  8/9/2019من 

 ساعات أسبوعياً. 4يوم األحد لمدة 

وافق 
 المجلس

 مدرس   هادى محمد نش ت فرسد.  8
هندسة 
  اإلنتاج

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
باألكاديمية  للعمل يادتهعلى ندب س ةالموافق
خالل الفصل اللعلوم والتكنولوجيا  العربية

الدراسى األول للعام الجامعى 
 6لمدة  ربعاءاأل ، وذل  يوم 2019/2020

 أسبوعياً. اتساع

وافق 
 المجلس

 

 -:ما يستجد من أعمال اً : سساد

منة هللا عماد عادل حسن عطا هللا عن  /قبول اعتذار المهندسة بش ن  الكهربيةالنظر فى اقتراح قسم الهندسة  - 1
سباب شخصية وترحيل الوظيفة للعام ألوذل  ، ( م شعبة قوى )برنام  كهروميكانيكالوظيفة معيدة بالقسترشي ال

  .2018/2019التالى 
 وافق مجلس الكلية. القرار:

عن  بولس باسيلى صليب بور/  قبول اعتذار المهندسبش ن  هندسة الحاسب والنظمالنظر فى اقتراح قسم  - 2
، وترشيي المهندسة / منة هللا صالح عبد العزيز القماح سباب شخصية ألوذل  م ، بالقس لوظيفة معيدترشي ال

)المرشحة األولى إحتياطى( بدرً منه ، وفى حال إعتذارها يرشي المهندس / أحمد السيد محمود محمد )المرشي 
 الثانى إحتياطى(.

 لية.وافق مجلس الك القرار:
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 الشئون التعليمية
 

توصية لجنة شئون  الموضوع م
 طالب

 القرار

1 

النظر فىى إعتمىاد نتيجىة كليىة الىدفاع الجىوى دور سىبتمبر 
 43( والمحاورت األخرى من الىدفعات )46دفعة ) 2019

 ( ، وبيانها كالتالى :45،  44، 

عىىىىىىىىىىىىدد  
المتقىىىدمي

 ن

عىىىىىىىىىىىىىدد 
النىىىىاجحي

 ن

نسىىىىىىبة 
 النجاح

و د.جى 46نتيجة الدفعة 
 2019دور سبتمبر 

64 51 79،7
0% 

د.جىو  45نتيجة الدفعة 
محاولىىىة ثانيىىىة سىىىبتمبر 

2019 

23 19 82،6
0% 

د.جىو  44نتيجة الدفعة 
محاولىىىة ثالثىىىة سىىىبتمبر 

2019 

صفر --- 3
% 

د.جىو  43نتيجة الدفعة 
محاولىىة رابعىىة سىىبتمبر 

2019 

15 13 86،7
0% 

 

 

وافق مجلس الكلية على 
 إعتماد النتيجة

2 

فى تصحيي الخط  المادى فى نتيجة الطالب / حسين  النظر
المقيىد بالسىنة الثالثىة بقسىم الهندسىة  –جمال أحمىد محمىد 

النووية واإلشعاعية ، حيث لىم تسىجل درجىة أعمىال السىنة 
)تخلىف مىن السىنة الثانيىة( ممىا  6للطالب فى مادة رياضة 

جعىىىل الطالىىىب راسىىىباً فىىىى هىىىذ  المىىىادة بتقىىىدير ضىىىعيف ، 
ة أعمىال السىنة للمىادة يصىبي الطالىب ناجحىاً وبإضافة درجى

فيهىىا بتقىىدير مقبىىول ، وعليىىه يتغيىىر وضىىع الطالىىب ليكىىون 
 منقورً للسنة الرابعة بمادتين تخلف.

وافق مجلس الكلية على  
تصحيي الخط  المادى ، 
وتكليف ا.د. عميد الكلية 

رتخاذ ما يلزم من إجراءات 
حيال الكنترول المعنى 

ان عدم وأستاذ المادة لضم
، والتوصية  تكرار ذل 

بالتنسيق مع الشئون 
التعليمية لتجهيز كشوفات 
بطلبة التخلف لكل مقرر 
دراسى وتسليمه لألقسام 
العلمية حتى يتمكن أساتذة 
المواد من وضع درجات 
 أعمال السنة لطلبة التخلف
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

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

1 
عبد الواحد محمد . ا.د

   يونس

ستاذ متفرغ أ
بقسم هندسة 

 ارنتاج

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

الثامن حول المستحدثات فى الهندسة حضور  المؤتمر 
الذى عقد خالل الفترة  ائية والميكانيكيةالمدنية وارنش

برمنجهام في  27/4/2019حتى  22/4/2019من 
وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر  بالمملكة المتحدة

 بالقسم.  

وافق 
 المجلس

   تامر حلمى عبد الحميد. ا.د 2

وكيل الكلية 
ستاذ بقسم واأل
هندسة ال

 الكهربية

لكلية للعالقات ولجنة ا النظر فى اقتراح مجلس القسم
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن  الثقافية

الدولى لالستشعار والتشخيص حضور  المؤتمر 
الذى عقد خالل الفترة من  والتنبؤ والتحكم

 بكين بالصينفي  17/8/2019حتى  15/8/2019
 وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق 
 المجلس

 

 -: الدراسية جازاتاإل :ثانياً 
 -: مد األجازة الدراسية  – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم ارسم م

1 
مينا يوسف حليم . م

 تادرس

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة البحرية 
وعمارة السفن 
وعضو ارجازة 
الدراسية بجامعة 
 لشبونه بالبرتغال

النظىىىر فىىىى اقتىىىراح مجلىىىس القسىىىم ولجنىىىة الكليىىىة 
موافقىىىىة علىىىىى مىىىىد ارجىىىىازة للعالقىىىىات الثقافيىىىىة بال

الدراسىىىية لسىىىيادته لمىىىدة عىىىام سىىىابع اعتبىىىاراً مىىىن 
رسىىىىتكمال  16/11/2020حتىىىىى  17/11/2019

دراسىىة الىىدكتورا   بىىدون مرتىىب أو تىىاريخ المناقشىىة 
 أيهما أقرب تاريخاً.
للحصىىول علىىى  17/11/2013)سىىافر سىىيادته فىىي 

اخر مىد حصىل عليىه  -درجة الدكتورا  من البرتغال 
 بدون مرتب(. 16/11/2019سادس حتى العام ال

وافق 
 المجلس
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 -: اإليفاد فى األجازة الدراسية  – أ
 القرار البيان الوظيفة/القسم ارسم م

1 
. أحمد محمد عبد م

 الفتاح طعيمة
ساعد بقسم مدرس م

 الميكانيكيةالهندسة 

النظر فى الموافقة على إيفاد سيادته فىى أجىازة دراسىية 
را  من كنىدا لسسىتفادة مىن المنحىة للحصول على الدكتو

المقدمة لسيادته من جامعة ما  ماستر ، وذلى  إعتبىاراً 
)اليىىىىىوم التىىىىىالى إلتمىىىىىام عىىىىىامين  29/11/2019مىىىىىن 

ولمىىدة عىىام قابىىل للتجديىىد بمرتىىب يصىىرف مىىن  بالخدمىىة(
 الداخل.

علمىىاً ب نىىه تىىم الموافقىىة لسىىيادته سىىابقاً مىىن األستـــىىـاذ 
جامعىىىىة للدراسىىىىات العليىىىىا الدكتــىىىىـور / نائىىىىب رئىىىىيس ال

مىني سىيادته األجىازة علىى  28/7/2019والبحوث فىى 
 إعتباراً من تاريخ السفر. الدراسية

 (.29/11/2017)تاريخ تعيين سيادته معيد فى 

وافق 
 المجلس

2 
أكرم سعيد عبد . م

 الحميد فرج بطيخ
بقسم الهندسة معيد 

 النووية واإلشعاعية

ة علىىى ايفىىاد موافقىىالنظىىر فىىي اقتىىراح مجلىىس القسىىم بال
سىىىىيادته فىىىىي اجىىىىازة دراسىىىىية للحصىىىىول علىىىىي درجىىىىة 
الماجسىتير والىىدكتوراة مىىن الوريىىات المتحىىدة األمريكيىىة 
وذل  لالستفادة من المنحة المقدمة لسيادته مىن جامعىة 
ورية نورث كارولينا لمدة عام قابل للتجديد اعتبىاراً مىن 

 )اليىىىوم التىىىالى رتمىىىام عىىىاميين بالخدمىىىة( 6/2/2020
 بمرتب يصرف بالداخل.

علمىىاً ب نىىه تىىم الموافقىىة لسىىيادته سىىابقاً مىىن األستـــىىـاذ 
الدكتــىىىىـور / نائىىىىب رئىىىىيس الجامعىىىىة للدراسىىىىات العليىىىىا 

علىى مىني سىيادته األجىازة  25/7/2019والبحوث فىى 
 .إعتباراً من تاريخ السفرالدراسية 

 (.5/2/2018)تاريخ تعيين سيادته معيد فى 

وافق 
 المجلس

 

 -: مني عام للتدريب  – جـ
 القرار البيان الوظيفة/القسم ارسم م

 حمد عمرو عبيدو. أم 1

بقسم  ساعدمدرس م
 الهندسة ارنشائية
وعضو ارجازة 
الدراسية بجامعة 

كاليفورنيا سان ديجو 
 بامريكا

ولجنىىة الكليىىة للعالقىىات النظىىر فىىي اقتىىراح مجلىىس القسىىم 
للتىدريب العملىى  ة على مىني سىيادته عىامبالموافقالثقافية 

)اليىىوم التىىالى للمناقشىىة( حتىىى  1/3/2019اعتبىىاراً مىىن 
بىىىىدون مرتىىىىب حيىىىىث نىىىىاقش الدرجىىىىة فىىىىى  29/2/2020
28/2/2019. 

فىىىى اجىىىازة دراسىىىية  13/9/2015)سىىىافر سىىىيادته فىىىى 
اخر مد حصل  –للحصول على درجة الدكتوراة من امريكا 

 بمرتب(. 12/9/2019عليه العام الرابع حتى 

وافق 
 سالمجل

 -: تطبيق اللوائي  – د
 القرار البيان الوظيفة/القسم ارسم م

1 
حمد أحمد رفعت . أم

 محمود 

بقسم  ساعدمدرس م
الحاسب هندسة 
وعضو  والنظم

ارجازة الدراسية 
بوردو بجامعة 

 بامريكا

ولجنة الكلية النظر فى اقتراح مجلس القسم 
 تطبيق اللوائي علىالموافقة على  للعالقات الثقافية

سيادته ذل  بفصلة ومطالبته وضامنه بالنفقات 
حيث انتهت فترة ارنذار الموجة لسيادته فى 

ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى  20/5/2019
 تاريخه 

للحصول على  12/8/2011)سافر سيادته فى 
اخر مد حصل عليه   - امريكادرجة الدكتوراة من 

حتى  12/8/2017عام سابع اعتباراً من 
 بدون مرتب(. 11/8/2018

وافق 
 المجلس
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 -: بدء الدراسة ببرنامج الجامعة المصرية اليابانية :اً ثالث
 القرار البيان الوظيفة/القسم ارسم م

1 
حمد محسن عبد أ .م

 المنعم

هندسة بقسم  عيدم
ارنتاج وعضو 
ببرنام  الحامة 
 المصرية اليابانية

اقتىىىراح لجنىىىة الكليىىىة للعالقىىىات الثقافيىىىة النظىىىر فىىىي 
رض الخطة البحثيىة لسىيادته علىى مجلىس القسىم بع

المخىىتص لفحصىىها وتعىىديلها بالمقارنىىه مىىع التقريىىر 
الىىىوارد مىىىن اردارة العامىىىة للبعثىىىات وذلىىى  لتسىىىوية 
حالته للحصول على الماجستير والىدكتوراة اعتبىاراً 

 .2018من سبتمبر 
للحصول علىى درجتىي  E-JUST) عضو ببرنام  

راً مىىىىىن سىىىىىبتمبر الماجسىىىىىتير والىىىىىدكتوراة اعتبىىىىىا
2019.) 

وافق 
 المجلس

 

 -: (%17اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :اً رابع
 القرار البيان الوظيفة/القسم ارسم م

1 
محمد جالل على  .د

 ناصف
درس بقسم هندسة م

 ارنتاج

النظىىىر فىىىى اقتىىىراح مجلىىىس القسىىىم ولجنىىىة الكليىىىة 
على إعارة سىيادته لمىدة  بالموافقةللعالقات الثقافية 

حتىىىىىىىى  22/9/2019اعتبىىىىىىىاراً مىىىىىىىن  عىىىىىىىام اول
وذلىى  للعمىىل فىىى الجامعىىة المصىىرية  21/9/2020

اليابانيىىىة للعلىىىوم والتكنولوجيىىىا أ علمىىىاً بىىى ن اعىىىارة 
 سيادته ر تؤثر على ارعارات الجديدة.

 (.%17نسبة ارعارة على مستوى القسم (

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

2 
بهاء الدين  .د.ا

 الشرنوبى
تفرغ بقسم مستاذ أ

 هندسة المواصالت

النظىىىر فىىىى اقتىىىراح مجلىىىس القسىىىم ولجنىىىة الكليىىىة 
على اعارة سيادته فتىرة  بالموافقةللعالقات الثقافية 

 2/11/2019اعتبىاراً مىن  فى نطاق العام الخىامس
 31/3/2020تىىى )اليىوم التىىالى للمهمىىة العلميىىة( ح

وذل  للعمل بجامعة ويسترن اونتىاريو بكنىدا أ علمىا 
 ب ن اعارة سيادته ر تؤثر على ارعارات الجديدة.

 (.%17نسبة ارعارة على مستوى القسم (

وافق 
 المجلس

3 
 ىحمد فهمأأمين  د.ا

  ىشكر
فرغ بقسم متستاذ أ

هندسة الحاسب 
 والنظم

على  النظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقة
العام فى اطار  عام اعارة سيادته لمدة  تجديد

حتي  18/1/2020في الفترة من  السادس عشر
وذل  للعمل في الجامعة المصرية ،  17/1/2021

اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مع اعتبار هذ  المهمة 
بان اعارة  علماً  من قبيل المصلحة القومية  أ

 . ةسيادته ر تؤثر على ارعارات الجديد

 (.%22)نسبة ارعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

4 
نادر رجب يوسف  .د

 عمار
درس بقسم الهندسة م

البحرية وعمارة 
 السفن

بالموافقة على  النظر فى اقتراح مجلس القسم
في الفترة من  عام ثالث لمدةاعارة سيادته   تجديد

وذل  للعمل  ، 31/1/2021حتي  1/2/2020
العزيز بالمملكة العربية  بجامعة المل  عبد

عارة سيادته ر تؤثر على إبان  علماً  السعوديه أ

 . ارعارات الجديدة

 (.%11مستوى القسم  على )نسبة ارعارة

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

مني 
 الدرجات

 محمد حافظهند حسن اسم الطالب:  

 . صالبة دوران القطاعات المعدنية المشكلة على الباردموضوع: 
Rotational stiffness of cold-formed steel section.  

أ.د. حسام محمد فهمى  انم ، أ.د. طارق محمد إبراهيم تحت إشراف:  
 .، أ.د. أحمد شامل جالل فهمى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 أميرة حسن محمود حسن كرموساسم الطالب:  
التصميم األمثل لسطارات المعدنية متعددة البحور ذات أعصاب موضوع: 

 . متعرجة

Optimum design of multi-bay steel frames with 

corrugated webs.  
أ.د. حسام محمد فهمى  انم ، أ.د. أحمد شامل جالل تحت إشراف:  

 .فى سويلمفهمى ، د. شيرين مصط

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 نجالء مصطفى أحمد دياباسم الطالب:  

 . ت ثير األحماض على تحملية الخرسانة عالية األداءموضوع: 
Effect of acids on durability of high performance concrete.  

 .أ.د. أحمد محمد ديابتحت إشراف:  

 ماجستير
 سةالهند

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 دكتورا  إيلين عبد  عبد  الدرساسم الطالب:  
 ربيع

2017 

وافق 
 المجلس

 إيمان جابر خلف محمود إسماعيلاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 

 الهندسة الكهربية :: قسم ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

مني 
 الدرجات

 محمد إبراهيم جميل على خاطراسم الطالب:  
طرق جديد  لتصميم شبكة الت ريض للتوسع المستقبلي لمحطات موضوع: 

 . الجهد العالى

New methods for designing a grounding grid system 

for future expansion of high voltage substations.  
 .أ.د. نبيل حسن عباسى ، أ.د. إمتثال نجم عبد هللاراف:  تحت إش

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

مني 
 الدرجات

 محمد مغربى إبراهيم السيد شرفاسم الطالب:  

تصميم وتنفيذ نظام إدارة الطاقة للشبكة المصغرة إستناداً إلى موضوع: 
 . ية التحكم الرقمى في العاكس أحادى الوجهخوارزم

Design and implementation of a micro-grid energy 

management system based on digital control 

algorithm for single phase voltage source inverter.  
أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين ، أ.د. حمدى أحمد تحت إشراف:  

 .عاشور

تير ماجس
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 حسام السيد أحمد قطباسم الطالب:  

 .نظم القوى الكهربيةموضوع: 
التحسين التقنى واإلقتصادى وأسلوب ) مع تحديد عنوان البحث ليصبي :

نمذجة جديد لنظام مكون من الخاليا الفوتوفولتية وتوربينات الرياح 

 دكتورا 
 ربيع

2015 

وافق 
 المجلس
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 (ة الميا  بالتناضي العكسى تحت ظروف التشغيل المتغيرةومحطة تحلي
 علماً ب ن هذا التحديد ر يمس جوهر البحث.

Techno-economic optimization and new modeling 

technique for photovoltaic, wind and reverse osmosis 

desalination system under variable operating 

conditions. 

أ.د. أحمد حسام الدين شاهين ، أ.د. كريم حسن يوسف ، اف:  تحت إشر
 .أ.د. كمال أحمد عابد

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
IEEJ Transactions on Electrical and Electronic 

Engineering, August 2019, 1409-1415, Published 

online in Wiley Online Library, June 2019. 
  -تكون اللجنة مكونة من :  على أن

مشرفاً             أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. أحمد حسام الدين شاهين -1
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. عباس على الحفناوى      -2

 عضوا ً  المنوفية
أ.د. سامي عبد الواحد ندا    أستاذ ونائب رئيس الجامعة المصرية  -3

 ة الياباني
                 لشئون التعليم والطالب                                      

 عضواً 
مشرفاً   أ.د. كمال أحمد عابد           أستاذ بالمركز القومى للبحوث -4
 عضواً و
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 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 يم محمد رضا حافظ الروبىتسناسم الطالب:  

 .التحكم األمثل في المحركات الكهربيةموضوع: 
)اإلنتقاء األمثل للتحكم في سرعة  مع تحديد عنوان البحث ليصبي :

محركات المغناطيس الدائم المتزامنة بإستخدام الخوارزم السربى 
 علماً ب ن هذا التحديد ر يمس جوهر البحث. وخوارزم تموية الحبار(

Optimization of speed control of permanent magnet 

synchronous motor using particle swarm optimization 

and cuttlefish camouflaging optimization. 

أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوى )رحمه هللا( ، أ.د. تامر حلمى تحت إشراف:  
 .عبد الحميد ،أ.د. كريم حسن يوسف

 له بحث منشور في : * المهندس المذكور 
20th International Middle East Power Systems Conference 

(MEPCON), Cairo University 18-20 December 2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم أ.د. تامر حلمى عبد الحميد      -1

             والطالب
مشرفاً                                                                           

 رئيساً و
    أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمسالمعتز يوسف عبد العزيز  أ.د.  -2

 عضوا ً 
                    أستاذ مساعد بالكلية      أ.د. أحمد عباس السروجى -3

 عضواً 
مشرفاً           أستاذ مساعد بالكلية أ.د. كريم حسن يوسف         -4

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 كريم عادل محمد محمد بيومىاسم الطالب:  
التحكم في القدرة الكهربية للخاليا الفوتوفولتية ألنظمة األقمار موضوع: 
 .الصناعية

قصى قدرة للطاقة )تحسين طرق تتبع أمع تحديد عنوان البحث ليصبي : 
علماً ب ن هذا التحديد ر يمس جوهر  الشمسية ألنظمة األقمار الصناعية(

 البحث.

Improved perturb and observe maximum power 

tracking for solar satellite systems. 
أ.د. محمد زكريا مصطفى ، أ.د. كريم حسن يوسف ، د. حاتم تحت إشراف: 

 .عوض خاطر

 لمذكور له بحث منشور في : * المهندس ا
18th International Conference on Aerospace Sciences and Aviation 

Technology, 9-11 April 2019, ASAT-18 Military Technical College, 

Cairo, Egypt. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً                أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. محمد زكريا مصطفى    -1
 رئيساً و
                               أستاذ بالكلية  أ.د. راجى رفعت حمدى     -2

 عضوا ً 
أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم فؤاد محمد عامر    أ.د. أحمد  -3

 عضواً   والتكنولوجيا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 ربية :الهندسة الكه: قسم تابع

وافق  خريفماجستير  عبد القادر عبد السالم عبد القادر مطراوىاسم الطالب:  تشكيل 
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لجنة 
 الحكم

 .جوانب الطبقة الفيزيائية رتصارت الضوء المرئىموضوع: 
)تحسينات في أداء معدل الخط  في  مع تحديد عنوان البحث ليصبي :

البتات لنظام إتصارت الضوء المرئى بإستخدام تقنية اإلرسال المتعدد 
علماً  المدخالت والمخرجات وأيضا بإستخدام مستقبالت تنوع الزاوية(

 ب ن هذا التحديد ر يمس جوهر البحث.
Improvements in BER performance for visible light 

communications system using MIMO transmission 

technique and angle diversity receivers. 

رزق محمد رزق ، د. زياد أحمد رشاد الصحن  أ.د. محمدتحت إشراف:  
 .، د. محمد عبد الحميد الشيمى

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
2016 Asia Communications and Photonics Conference 

(ACP), pp. 1-3 Wuhan, China. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
تفرغ باركاديمية العربية أستاذ م  أ.د. مصطفى حسين على حسن    -1

 للعلوم 
مشرفاً               والتكنولوجيا                                             

 رئيساً و
                      أ.د. حسام محمد حسان شلبى        أستاذ بالكلية -2

 عضوا ً 
  يةأستاذ مساعد متفرغ بالكلأ.د. محمد رزق محمد رزق             -3

 عضواً مشرفاً و

العلوم 
 الهندسية

 المجلس 2014

 محمد سعيد فكرى السعيد سالمةاسم الطالب:  

 .حلول ضعف الشبكات داخل المنشآتموضوع: 
)حل مشكلة إتصارت المحمول داخل مع تحديد عنوان البحث ليصبي : 

 علماً ب ن هذا التحديد ر يمس جوهر البحث. المنشآت(
An indoor solution for mobile communications problem. 

 .أ.د. نور الدين حسن إسماعيل ، د. شوقى السيد شعبانتحت إشراف: 
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

The 4th International Conference on Advanced Technology and 

Applied Sciences (ICaTAS'2019) 10-12 September 2019, Egypt. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                    أستاذ متفرغ بالكلية   أ.د. السيد إبراهيم يوسف    -1

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

 عضوا ً و
بية للعلوم أستاذ باألكاديمية العر أ.د. إيهاب فاروق بدران        -3

   والتكنولوجيا
                                                                                   

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

إعادة 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 محمد سمير محمد أحمد إبراهيماسم الطالب:  

 .شبكات معرفة برمجياٌ لت مين شبكة الكهرباء الذكيةوضوع: م
Resilient software defined networking (SDN) for 

smart grid network security. 
أ.د. أنسى أحمد عبد العليم ، أ.د. محمد رزق محمد رزق تحت إشراف:  

 .، أ.د. محمد محمود عزب

 دكتورا 
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً              أستاذ متفرغ بالكلية   د. أنسى أحمد عبد العليمأ. -1
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة أ.د. محمود طاهر الحديدى      -2

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

 عضواً 
 لعقد المناقشة.* رنتهاء المدة المحددة 

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 حنان محمود أحمد توفيق الجمالاسم الطالب:  

 .التطبيقات الحديثة على محزوز براج الليفىموضوع: 
Advanced applications of fiber Bragg grating (FBG). 

، أ.د. محمد رزق محمد أ.د. السيد عبد المعطى البدوى تحت إشراف:  
 .رزق ، أ.د. مصطفى حسين على حسن

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً            أستاذ متفرغ بالكليةالسيد عبد المعطى البدوى أ.د.  -1
 رئيساً و
  أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنوفية    أ.د. معوض إبراهيم دسوقى -2

 عضوا ً 
                            أستاذ بالكليةان شلبى         أ.د. حسام حس -3

 عضواً 

 
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 

  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  اً ثالث

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

مني 
 الدرجات

 أحمد عصام الدين عباس مهنى السحرتىاسم الطالب:  

ية عند التشغيل لألحمال الدراسة النظرية والتجربة العملموضوع: 
 . الحرارية المختلفة بإستخدام السوائل المجففة

Theoretical and experiential study of part load 

operation of liquid desiccant system.  
أ.د. عبد الحميد عطية السيد ، أ.د. محمد عبد الفتاح تحت إشراف: 

 .طعيمة ، أ.د. وائل مصطفى المغالنى

  دكتورا
 ربيع

2012 

وافق 
 المجلس

 
 -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع

مني 
 الدرجات

 محمد محسن حسن عبد الحليم عبد اسم الطالب:  

 . اإلتجاهات الحديثة للتزليق في الصناعةموضوع: 
Modern trends in industrial lubrication.  

 .أ.د. وائل أحمد كروسبىتحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 سالم أحمد ناجى قريطماسم الطالب:  

التصميم األمثل للعوامل المؤثرة على نظام كهروضغطى خالل موضوع: 
 .ارهتزازت الميكانيكية

)التصميم األمثل للعوامل المؤثرة على  مع تحديد عنوان البحث ليصبي :
علماً  هتزازت الميكانيكية(منظومة كهروضغطية لحصاد الطاقة خالل ار

 ب ن هذا التحديد ر يمس جوهر البحث.
Optimization of the factors affecting energy 

harvesting piezoelectric system during mechanical 

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

 دكتورا 
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس
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 ر في : * المهندس المذكور له بحث منشو
9th International Conference on Advances in Civil, 

Structural and Mechanical Engineering. London, 

U.K. 20-21 July 2019, Pages: 19-25. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً             أ.د. حسن أنور الجمل          أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً و
                    أ.د. طاهر حمد هللا عوض       أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً 
          أ.د. سامى فريد عسل          أستاذ بالجامعة المصرية اليابانية -3

 عضواً 
*لم يتم مرور عام على تحديد نقطة البحث واإلشراف )مدرس مساعد 

 بالكلية(.
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع

 

 عصام الدين نبيل أحمد كمال عبداسم الطالب:  

دراسة معملية وعددية للسريان المتزامن للسوائل والغازات موضوع: 
 .في مواسير النقل

)دراسة معملية وعددية عن السريان مع تحديد عنوان البحث ليصبي : 
علماً ب ن هذا  ت اإلنحدار(ثنائى الطور للماء والهواء في المواسير ذا

 التحديد ر يمس جوهر البحث.
Experimental and numerical study on air-water two 

phase flow in downward sloping pipes. 
 .أ.د. حسن على ورد  ، أ.د. عصام مصطفى وهبةتحت إشراف: 

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
Journal of Fluids Engineering, August 1st 2019, 

Paper no.: FE-19- 1242. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً               أ.د. حسن على ورد           أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً و
   أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة  أ.د. كرم رمزى بشاى        -2

 عضوا ً 
أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وهبة    أ.د. عصام مصطفى  -3

    والبيئة
مشرفاً                                                                           

 عضواً و
                       أ.د. إيهاب جابر آدم          أستاذ مساعد بالكلية -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2017 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 منى ماجد محمود محمد حماداسم الطالب:  

 .تحسين أداء الخاليا الشمسية بإستخدام نظم تبريد مختلفةموضوع: 
PV performance enhancement via different cooling 

methods. 
 .أ.د. وائل مصطفى المغالنىتحت إشراف:  

  -مكونة من :  على أن تكون اللجنة
                     أ.د. طاهر حمد هللا عوض        أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساً 
         أستاذ متفرغ بالكلية                أ.د. عادل أحمد عبد الرحمن -2

 عضوا ً 
                     أ.د. محمد عبد الفتاح طعيمة   أستاذ متفرغ بالكلية -3

 عضواً 
                    .د. أحمد على عبد النبى        أستاذ متفرغ بالكليةأ -4

 عضواً 
مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكلية   أ.د. وائل مصطفى المغالنى  -5

 عضواً و

 
 خريف
2018 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الكيميائية :: قسم اً رابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

مني 
 الدرجات

 دعاء جمال بسيونى عبد الرحمنم الطالب:  اس

تحضير وتوصيف ألياف النانو وتطبيقاتها في بعض عمليات موضوع: 
 .الفصل

Preparation and Characterization of Nanofiber and 

its applications in some separation process.   
شطوخى ، أ.د. أحمد أمين زعطوط ، أ.د. السيد زكريا األتحت إشراف:  

 .أ.د. منى محمود عبد اللطيف

 دكتورا 
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلبه

  ادة صالح إبراهيم حسن محموداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2011 

وافق 
 المجلس

 

 -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  اً سخام

 رارالق تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 بسنت محمد رمضان سالماسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. محسن عبد  أبو مندورتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

           يةأ.د. محسن عبد  أبو مندور      أستاذ متفرغ بالكل -1
 رئيساً مشرفاً و

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

                    أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. محمد ياسر أنور خليل     -3
 عضواً 

  أستاذ وقائم ب عمال رئيس القسم بالكلية  أ.د. علياء عادل بدوى          -4
 عضواً 

                     أستاذ متفرغ بالكلية       أ.د. هناء حسن أبو جبل  -5
 عضواً 

 
 خريف
2018 

وافق 
 المجلس
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     -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مهند محمد محمد عبد الرحيماسم الطالب:  

 .التصميم اإلنشائى للسفن النيلية موضوع:
)ترشيد التصميم اإلنشائى للسفن مع تحديد عنوان البحث ليصبي : 

 علماً ب ن هذا التحديد ر يمس جوهر البحث. النيلية(
Rational structural design of inland water vessels. 

د أ.د. محمد عبد الفتاح شامة ، أ.د. يحيى عبد السالم عبتحت إشراف: 
 .الناصر

 11مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
 .2019سبتمبر 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً       أستاذ متفرغ بالكليةمحمد عبد الفتاح شامة           أ.د.  -1
 رئيساً و
مشرفاً      ليةأستاذ متفرغ بالك أ.د. يحيى عبد السالم عبد الناصر   -2

 عضوا ً و
   أستاذ بكلية الهندسة جامعة بورسعيد أ.د. هبة السيد الكيالنى             -3

 عضواً 
                      أ.د. أحمد حسنى الحيوى              أستاذ بالكلية  -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 محمد صالح الدين محمد عبد المطلبسراج الدين اسم الطالب:  

إختيار الحل الهيدروديناميكى األمثل لجهاز تحويل طاقة أمواج موضوع: 
 .يعمل على سطي الميا 

)التحليل الهيدروديناميكى والحلول مع تحديد عنوان البحث ليصبي : 
علماً ب ن هذا  المثلى للجهاز المبتكر يويفرجىي لتحويل طاقة األمواج(

 يمس جوهر البحث. التحديد ر
Hydrodynamic analysis and optimization of a novel 

"Wavergy" device for wave energy conversion. 
 .أ.د. يسرى أنور ورية ، د. تامر محمود حامدتحت إشراف: 

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
The 36th International Conference on Ocean, 

Offshore and Arctic Engineering Trondheim, 

Norway, June 25-30, 2017. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً          أستاذ متفرغ بالكلية    أ.د. يسرى أنور ورية           -1
 رئيساً و
                 أ.د. عادل عبد الحليم بنوان       أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً 
   أستاذ بمدينة األبحاث العلمية ببرج العربد. بيومى عبد الرحمن بيومى    أ. -3

 عضواً 
مشرفاً        أ.د. تامر محمود حامد              أستاذ مساعد بالكلية  -4

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

     -: الهندسة الصحية: قسم  اً سابع

 القرار خ القيدتاري الدرجة الموضوع

تشكيل 
لجنة 

 دانية ماهر جواد الالمىاسم الطالب:  

دراسة  –اإلستخدام األمن لميا  الصرف الصحى المعالجة موضوع: 

ماجستير 
العلوم 

 خريف
2017 

وافق 
 المجلس
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 .حالة العراق الحكم
Safe reuse of treated wastewater case study – Iraq. 

سامية  أ.د. محمد طارق سرور ، أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى ، د.: تحت إشراف
 .أحمد على

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
9th International Conference on Advances in Civil, Structural 

and Environmental Engineering, "ACSEE 2019" 14-15 

September 2019, Bangkok, Thailand. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
       أستاذ متفرغ بالكلية               أ.د. محمد طارق سرور  -1

 رئيساً مشرفاً و
              أ.د. حمدى عبد العزيز سيف         أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً 
مشرفاً        أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى   أستاذ متفرغ بالكلية -3

 عضواً و
د العالى للصحة       أ.د. منال أحمد مهدلى                 أستاذ بالمعه -4

 عضواً 
 * علما ب نها لم تحضر األيلتس.

 الهندسية

 

 -:الغزل والنسيجسة هند: قسم  اً ثامن

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 زينب السيد السيد عبد الرحمن حساناسم الطالب:  
 .اإلدارة المبدعة لزيادة ربحية مصانع الغزلموضوع: 

اإلدارة المبدعة لزيادة ربحية مصانع الغزل )حديد عنوان البحث ليصبي : مع ت
 علماً ب ن هذا التحديد ر يمس جوهر البحث. (المصرية

Innovative management for developing profitability of 

Egyptian spinning mills. 

، أ.د. رأفت السيد مشالى ، أ.د. عفاف إبراهيم العوفى تحت إشراف: 
 .أ.د. شيرويت حسين الغلمى

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
Textile Bioengineering and Informatics Symposium Society 

(TBIS) 8-11 September 2019, Suzhou, China. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                     أستاذ متفرغ بالكلية             أ.د. عايدة فهمى شتا -1

 رئيساً 
مشرفاً           أستاذ متفرغ بالكلية    أ.د. رأفت إبراهيم مشالى    -2

 عضوا ً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة     أ.د. فوقية فهيم الحبيبى       -3

 عضواً   المنصور 
مشرفاً            أستاذ مساعد بالكليةأ.د. شيرويت حسين الغلمى    -4

 عضواً و

 دكتورا 
 ربيع

2014 

وافق 
 المجلس

     -: هندسة الرى والهيدروليكا: قسم  تاسعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

مني 
 الدرجات

 هناء صالي عبد هللا إبراهيماسم الطالب:  

دراسة حالة  –الحاجة إلى الطاقة المتجددة في مصادر الميا  موضوع: 
 .)ليبيا(

The need for renewable energy in water resources – 

case study (Libya).   
أ.د. مجدى إبراهيم أبو العال ، أ.د. محمد محمود عبد تحت إشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس
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 .المعطى
 

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
 لدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد نتيجةالنظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية ل - 1

 اإلمتحان الشامل لكل من :

 اإلسم  القسم

 الهندسة الكهربية
 نجوى محمد محمد السيد المنياوى

 أحمد منصور أحمد إبراهيم 

 وافق المجلس على إعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل. القرار:
 

 نتيجةذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستا - 2
، الهندسة  الهندسة اإلنشائية،  هندسة المواصالت: في 2019وربيع  2018دبلوم الدراسات العليا خريف 

 .الكيميائية
 وافق المجلس على إعتماد النتيجة. القرار:

 
 

 


