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  2018 /12/9بتاريخ  الثانيةالجلسة 

 برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ 2018 /12/9الموافق  األربعاءاجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 
وكيل الكلية  - مجدى عبد العظيم أحمد سليمان /ر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأمانة سعميد الكلية  – سعيد محمد عبد القادر عالم
 وقد حضر الجلسة كل من: للدراسات العليا والبحوث ،

 المكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د. أحمد محمد حسنى الحيوى 

 أ.د. عصام مصطفى محمد وهبة 
الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  المكلف بتسيير أعمال وكيل

 البيئة

   رؤساء األقسام 

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

 أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم  أ.د. حسام الدين محمد مراد مغازى 

 أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسن  أ.د. محمد السيد محمد النجار 

 أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى  محمد عبد الرحمن ملش أ.د. جيهان فاروق 

 أ.د. محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى  أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم المصرى 

 أ.د. عفاف خميس إبراهيم العوفى  أ.د. ريم محمد عبد المغيث عبد العليم 

   د. يسرى إبراهيم طه عثمان 

   أساتذة من األقسام

 أ.د. محمد زكريا مصطفى عبد الهادى  ى األنصارىأ.د. أحمد عزت عل 

 أ.د. مينا بديع عبد الملك  أ.د. عايدة محمد فهمى شتا 

 أ.د. طاهر حمد هللا حسن عوض  أ.د. على محمد عبد المنعم حسن 

 أ.د. مسعد مصلح عبد المجيد  أ.د. محمد طارق فؤاد سرور 

 سيد حمادة اليمنىأ.د. حافظ ال  أ.د. نجوى مصطفى إسماعيل المكى 

 أ.د. نرمين عبد العزيز محمد حراز  أ.د. نيفين كمال أمين عباس 

 مدرسين من األقسام أساتذة مساعدين من األقسام
 د. هناء محمد محمد العبسى  د. عبد هللا مصطفى خليل 
 د. محمد حسن شلبى عبد النبى  د. وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى 
   ة من الخارجأعضاء مجلس الكلي 

 ب. أعضاء من خارج الكلية  أ. أعضاء من داخل الكلية 
 م. أسامة مهدى محمد إبراهيم  أ.د. عصام أحمد سالم 
 م. أسامة السيد الجناينى  أ.د. إبراهيم يوسف على مجاهد 
 السيد اللواء أ.ح. د / عصام الدين أحمد ثابت  أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل 
   رجاء زهران رشدىأ.د.  
   محمد ناصر أحمد نادر درويشأ.د.  

مدعـوون 
: 

 د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى )مدير وحدة ضمان الجودة(

 أ.د. طارق إبراهيم على عبيدو.نيابة عن أ.د. محمد محمود حنفى الحويطى وقد حضر : 
 ق محمد إبراهيم محمود )المدير التنفيذى للمركز الهندسى(.أ.د. عبد الفتاح إبراهيم الموصلى ، د. طار اعتذر عن عدم الحضور:

 أ.د. هناء حسن حمدى أبو جبل  ، أ.د. محسن عبده أبو مندور.تغيب عن الحضور: 
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،  مجلس الكليةاستهل السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة ببسم هللا الرحمن الرحيم ، ورحب بالسادة أعضاء 
 ة الموضوعات التالية.وشرع المجلس فى مناقش

 .2018 أغسطس 14بتاريخ  2018/2019للعام الجامعى  األولىالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
 

 - : الموضوعات العامة :ثانياً 
ئحةة السةاعات اإلقتراح المقدم من األستاذ الدكتور / عميد الكلية بمناسبة استعداد الكلية لتطبيق نظام العمل بال وافق مجلس الكلية على – 1

( فتةرات مةن السةاعة الثامنةة والنصةف صةباحاه وتنتاةى السةاعة السةابعة وعشةرون 6المعتمدة بالكلية ، بأن تبدأ الفترات الدراسية وعددها )
 ( ساعة معتمدة.2( دقيقة بما يعادل )100دقيقة مساءاه ، على أن تكون مدة كل فترة )

جامعةة اإلسةكندرية ، وهيئةة الطاقةة  –فى مجال تنمية المةوارد البشةرية بةين كليةة الاندسةة بروتوكول التعاون وافق مجلس الكلية على  - 2
 .(EAEA)الذرية المصرية 

المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، بشأن تشكيل لجنةة الصةعوبات وافق مجلس الكلية على  - 3
شكل اللجنة برئاسةة على أن تهيئة التدريس فى لجان الترقيات وكذلك طلبة الدراسات العليا والبحث العلمى ،  والمعوقات التى تواجه أعضاء

 األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث )بصفته( ، وعضوية كاله من :

 الكاربيةاألستاذ المتفرغ بقسم الاندسة  – سعيد إسماعيل الخامىاألستاذ الدكتور / السيد  •

 األستاذ المتفرغ بقسم الاندسة الميكانيكية –األستاذ الدكتور / محمد نور الدين أحمد عبد المنعم السيد  •

 األستاذ المتفرغ بقسم الاندسة الكاربية –األستاذ الدكتور / نور الدين حسن إسماعيل السيد  •

 اإلنشائيةاألستاذ بقسم الاندسة  –األستاذ الدكتور / خالد السيد جعفر السيد  •

المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحةوث ، بشةأن تشةكيل لجنةة أخالقيةات وافق مجلس الكلية على  - 4
ة كةاله مةن اللجنة برئاسة األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــوث )بصفته( ، وعضةويعلى أن تشكل البحث العلمى بالكلية ، 

: 

 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة الحاسب والنظم –األستاذ الدكتور / محمد نزيه الدرينى السيد  •

 األستاذ المتفرغ بقسم الاندسة اإلنشائية -محمد ناصر أحمد نادر درويش األستاذ الدكتور / السيد  •

 رية وعمارة السفناألستاذ بقسم الاندسة البح –الدكتورة / هبة وائل لايطة  السيدة األستاذ •

لجنة على أن تشكل المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، وافق مجلس الكلية على  - 5
 -: الجوائز الداخلية بالكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث )بصفته( ، وعضوية كاله من

 األستاذ المتفرغ بقسم الاندسة الكاربية -السيد األستاذ الدكتور / حسن ندير خير هللا  •
 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة الحاسب والنظم -السيد األستاذ الدكتور / محمد نزيه الدرينى  •
 يكااألستاذ المتفرغ بقسم هندسة الرى والايدرول -السيدة األستاذ الدكتور / راوية منير قنصوة  •
 األستاذ بقسم الاندسة البحرية وعمارة السفن –السيدة األستاذ الدكتورة / هبة وائل لايطة  •
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 -: الموضوعات العامة : تابع
المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بشأن إعادة وافق مجلس الكلية  على  – 6

 -دارة األزمات والكوارث بالكلية على أن تشكل اللجنة من كاله من :تشكيل لجنة إ

 (بصفته)السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية  •
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة )بصفته(/  الدكتور السيد األستاذ •
 لجنةالمدير التنفيذى ل –األستاذ الدكتور / وائل محمد مصطفى قطب المغالنى السيد  •
 السيدة األستاذ الدكتور / نرمين عبد العزيز حراز )عضواه( •
 )عضواه( عالء عبد الفتاح عرفة /الدكتور السيد األستاذ  •
 )عضواه( زياد محمد طارق الصياد الدكتور /السيد  •
 (بصفته) بالكلية فنيةمدير اإلدارة ال/  الماندسالسيد  •
 (بصفته)  مدير الصيانة بالكليةالسيد األستاذ /  •
 (بصفته) مدير وحدة السالمة والصحة المانية بالكليةالسيد األستاذ /  •

إعادة المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بشأن وافق مجلس الكلية  على  - 7
ئاسة السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع برعلى أن تشكل اللجنة  بالكلية تشكيل لجنة السالمة والصحة المانية

 -وتنمية البيئة )بصفته( ، وعضوية كاله من :

 مشرف عام ومدير وحدة الكوارث واألزمات )عضواه( –وائل محمد مصطفى قطب المغالنى السيد األستاذ الدكتور /  •
 أمين الكلية )عضواه(السيد األستاذ /  •
 لكلية بصفته )عضواه(مدير أمن ا /السيد  •
 السيد األستاذ / رئيس الشئون العامة )عضواه( •
 رئيس الصيانة )عضواه( / ذاألستاالسيد  •
 رئيس وحدة السالمة والصحة المانية )عضواه( –السيد األستاذ / محمد عبد الجواد محمد  •
 واه()عض  مشرف بوحدة السالمة والصحة المانية –السيد األستاذ / سامى أبو زيد بدراوى  •
 مشرف الدفاع المدنى والحريق )عضواه( –السيد األستاذ / على رجب توفيق  •
 مشرفة الورش )عضواه( –السيدة الماندسة / هبة هللا سليمان محمد  •
 ممثلة اإلدارة الفنية )عضواه( –السيدة الماندسة / سمر أبو الحسن  •
 (ممثل إدارة التوريدات )عضواه  –السيد األستاذ / طارق فريد مناس  •
 ممثلة الوحدة العالجية )عضواه( –السيدة الدكتورة / هناء عبد السالم مرسى  •

 وطبقاه لنص القانون بعدد من العاملين هم :
 محمد إبراهيم السيد )فنى صحى( – 2    هالل أحمد عبد الحميد )فنى كارباء( – 1
 لعمروسى )فنى مصاعد(صابر ا – 4  عمرو محمد عبد الوهاب )فنى أطفاء وحريق بوحدة السالمة( – 3
 (عثمان )معاون مبنى  صبرى سعيد – 6    محمد عبد القادر عبد المنعم )معاون مبنى( – 5
 شعبان خميس شعبان )معاون مبنى( – 8    محمود رجب عبد القادر )معاون مبنى( – 7
 محمد عادل )فرد أمن حرس( -10     محمود المصرى )فرد أمن حرس( – 9
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 سشئون هيئة التدري
 أواًل: الترقيات والتعيينات

 

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

1 
أحمد على عبد النبى  د.

   محمود
أستاذ 
  مساعد

الاندسة 
     الميكانيكية

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم 
 نحمةةةةةةةةةةبشةةةةةةةةةةأن الموافقةةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةةى 

 ةسةةةةةةةةيادته اللقةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة
بالقسةةةةةم بنةةةةةاءاه علةةةةةى توصةةةةةية أسةةةةةتاذ 

 العلمية الدائمة  للترقيات. ةاللجن

وافق 
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
حمد يحيى عبد العزيز أ.  د

 عبده 
مدرس 
 مساعد 

هندسة 
 المواصالت  

قسةةةةةةم النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس ال
 تعيةةةةةةةةةةينبشةةةةةةةةةةأن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 

بالقسةةةةةم  مةةةةةدرسسةةةةيادته فةةةةةى وظيفةةةةة 
 .الدكتوراهلحصوله على درجة 

وافق 
 المجلس

 براهيم سالم محمد إد. سالم  2
مدرس 
 مساعد 

الاندسة 
 الصحية   

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
 عيةةةةةةةةةةينبشةةةةةةةةةةأن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى ت

بالقسةةةةةم  مةةةةةدرسسةةةةيادته فةةةةةى وظيفةةةةة 
 .راهالدكتولحصوله على درجة 

وافق 
 المجلس

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
م. محمد صالح عبد العليم 

 جلو 
 معيد

الاندسة 
 االنشائية 

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةينبشةةةةةةةةةةأن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 
مةةةةةةةةةةدرس سةةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة 

بالقسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله علةةةةةةةةى  مسةةةةةةةةاعد
 درجة الماجستير.

فق وا
 المجلس
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 ثانياً : اإلعارات 
 اإلعتذار عن اإلعارة –أ 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 مدرس د. باسم محمود مختار  1
الاندسة 
 الكاربية

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن 
 سةيادته ةعارإ عناالعتذار الموافقة على 

بكلية التقنية بمدينة عبرى بسةلطنة  للعمل
مةةةةةةةةن  اعتبةةةةةةةةاراه  ام االولللعةةةةةةةةعمةةةةةةةةان 

وذلةةك  31/8/2019وحتةةى  1/9/2018
 .لظروف خاصة تتعلق باالسرة

وافق 
 المجلس

 

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

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 مدرس د. باسم محمود مختار  1
الاندسة 
 الكاربية

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن 
 للعمةةل ةعةةارإ سةةيادته مةةنحالموافقةةة علةةى 

بكليةةة الاندسةةةة والعلةةوم الطبيقيةةةة بجامعةةةة 
مةةةةةةةن  اعتبةةةةةةةاراه  لمةةةةةةةدة عةةةةةةةام اولالنيةةةةةةةل 

 .31/8/2019وحتى  1/9/2018
 %19نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

2 
بةةةةةراهيم عةةةةةادل  الةةةةةب إد. 

 محمود  
ستاذ أ

 مساعد 
الاندسة 
 الكاربية 

جلةةةس القسةةةم بشةةةأن النظةةةر فةةةى إقتةةةراح م
 للعمةةل سةةيادته ةعةةارإ تجديةةدالموافقةةة علةةى 

كمةةةةةةةةةةةدير ادارة البحةةةةةةةةةةةوث والتقنيةةةةةةةةةةةات 
والتصةةةةميمات الاندسةةةةية لةةةةنظم المحمةةةةول 

لمةةدة  EVENTUM IT SOLUTIONSبشةةركة 

مةةن  اعتبةةاراه  )فةةى اطةةار عةةام عاشةةر(عةةام 
 .31/8/2019وحتى  1/9/2018

 %19نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

3 
د. ريمون فايق عزيز 

 اسكندر 
ستاذ أ

 مساعد 
الاندسة 
 االنشائية 

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن 
 ةعةةةارإ تجديةةةدعلةةةى بةةةالتفوي  الموافقةةةة 
كأسةةةةةتاذ مشةةةةةارك بقسةةةةةم  للعمةةةةةل سةةةةةيادته

بكليةةة الاندسةةة وتقنيةةة  -الاندسةةة المدنيةةة 
جامعةةة االعمةةال والتكنولوجيةةا  -المعلومةةات 

ة العربيةةةةةةة المملكةةةةةة –جةةةةةةدة  –ذهبةةةةةةان  -
)فةةةةى اطةةةةار العةةةةام  السةةةةعودية  لمةةةةدة عةةةةام 

وحتةةةى  5/2/2019مةةةن  اعتبةةةاراه  الثالةةةث(
4/2/2020. 

 %15نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

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

4 
بةةةةةراهيم إحمةةةةةد أد. محمةةةةةد 

  ازى 
 مدرس

الرياضيات 
والفيزياء 
 الاندسية 

نظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةأن ال
 للعمةل سةيادته ةعارإ تجديدالموافقة على 

 –بجامعةةة الملةةك فاةةد للبتةةرول والمعةةادن 
)فةى المملكة العربية السةعودية لمةدة عةام 

مةةةةةةن  اعتبةةةةةةاراه  اطةةةةةةار عةةةةةةام خةةةةةةامس(
 .31/8/2019وحتى  6/1/2019

نسةةةةبة اإلعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم: 
15% 

وافق 
 المجلس

 

 ات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةثالثاً: اإلجاز
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 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
ا.د. محمد عادل عبد هللا 

 محمود 
 ستاذأ

الاندسة 
 الكاربية 

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن 
الطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادته لتجديةةد  رفةة 

االجةةةازة الخاصةةةة بةةةدون مرتةةةب لمرافقةةةة 
المملكةةةةة العربيةةةةة الزوجةةةةة التةةةةى تعمةةةةل ب

)فةى اطةار عةام السعودرية لمةدة عةام ثالةث 
حتةى  1/9/2018مةن  اعتباراه  (ثالث عشر

31/8/2019. 
 10سةةةنوات و 9 : ةعةةةدد سةةةنوات اإلعةةةار

 .شاور ويوم

رف  
مجلس 

الكلية تجديد 
األجازة 
 لسيادته

2 
عمرو محمد محروس  د.
 حمد أ

ستاذ أ
 مساعد 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الاندسية 

فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن  النظةةةر
علةةى الطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادته  الموافقةةة
االجةةةةازة الخاصةةةةة بةةةةدون مرتةةةةب  لتجديةةةةد

لمرافقةةةةة الزوجةةةةة التةةةةى تعمةةةةل بالمملكةةةةة 
 اعتبةاراه  لمدة عام سابعالعربية السعودرية 

 .9/9/2019حتى  10/9/2018من 
 . ال يوج : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

 هندسة االنتاج    مدرس   د بكار حمأحمد حسن أ د. 3

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةأن 
علةةى الطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادته  الموافقةةة
االجةةةةازة الخاصةةةةة بةةةةدون مرتةةةةب  لتجديةةةةد

لمرافقةةةةة الزوجةةةةة التةةةةى تعمةةةةل بالمملكةةةةة 
)فةةى العربيةةة السةةعودرية لمةةدة عةةام ثالةةث 

مةةةةن  اعتبةةةةاراه  (اطةةةةار عةةةةام ثالةةةةث عشةةةةر
 .11/8/2019حتى  12/8/2018

 .سنوات 10 : ةعدد سنوات اإلعار

رف  
مجلس 

الكلية تجديد 
األجازة 
 لسيادته

 : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةتابع

4 
سماعيل إدنيا سعيد  د.

 الخامى 
 مدرس  

هندسة 
الغزل 
 والنسيج 

الموافقةةة النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةةأن 
اجةازة الخاصةة  سةيادتاابمةنح على الطلةب المقةدم 

بدون مرتب لمرافقة الزوج الذى يعمل بإمةارة ابةو 
لمةدة عةةام بدولةة االمةارات العربيةة المتحةدة  -ظبةى

)التةاريخ التةالى  10/8/2018من  اعتباراه  سادس
ة الخاصةةةة بةةةدون مرتةةةب لرعايةةةة النتاةةةاء االجةةةاز

 .9/8/2019( وحتى الطفل
 .ال يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

شةاور  3سةنوات  5طفةل : عدد سةنوات رعايةة ال
 .ايام 4

وافق 
 المجلس

 

 اً: اإلجازات الخاصة بدون مرتبرابع
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 معيد  حمد طريف  أحمد رضا أم.  1
الاندسة 
النووية 

 واالشعاعية  

النظةةةةر فةةةةى إقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةةأن 
جةةةازة خاصةةةة أ سةةةيادته مةةةنحالموافقةةةة علةةةى 
مةةن  اعتبةةاراه  ة ثالثةةة شةةاورلمةةدبةةدون مرتةةب 

دراسةة استكمال وذلك بغر   20/9/2018
 .الماجستير خارج البالد

وافق 
 المجلس

 

 -:اإلنتدابات اإلستشارات و : اً خامس
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م
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1 
د. حسام الدين مصطفى 

 عبده  
 مدرس 

الاندسة 
 الكاربية

النظةةةةةةةر فةةةةةةةةى اقتةةةةةةةةراح مجلةةةةةةةةس القسةةةةةةةةم 
علةةةةةةةةةةى اسةةةةةةةةةةتمرار  ةوافقةةةةةةةةةةبشةةةةةةةةةةأن الم

سةةةةةيادته بالعمةةةةةل كمشةةةةةرف علةةةةةى التعلةةةةةيم 
الاندسةةةةةةى بكليةةةةةةة الةةةةةةدفاع الجةةةةةةوى للعةةةةةةام 

 .2018/2019الجامعى 

وافق 
 المجلس

2 
ا.د. رمضان عبد المقصود 

 على 
أستاذ 
 متفرغ 

الاندسة 
 المعمارية 

النظةةةةةةةر فةةةةةةةةى اقتةةةةةةةةراح مجلةةةةةةةةس القسةةةةةةةةم 
 علةةةةةةةى نةةةةةةةدب سةةةةةةةيادته ةبشةةةةةةةأن الموافقةةةةةةة

معماريةةةةةةةة  للتةةةةةةةدريس بقسةةةةةةةم الاندسةةةةةةةة ال
بكليةةةةةةةةةة الاندسةةةةةةةةةة بجامعةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةاروس 

 2018/2019للعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامعى 
حتةةةةةةةةةةةةةى  1/9/2018اعتبةةةةةةةةةةةةةاراه مةةةةةةةةةةةةةن 

، وذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومى  31/8/2019
سةةةةةةةةاعة  12األثنةةةةةةةةين واألربعةةةةةةةةاء لمةةةةةةةةدة 

 أسبوعياه.

وافق 
 المجلس
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 -: ما يستجد من أعمال : اً سادس
قسم هندسة الرى  –قسم الاندسة االنشائية   -الاندسية ترشيحات االقسام المعنية ) قسم الرياضيات والفيزياء النظر فى  - 1

قسم  –قسم الاندسة الميكانيكية  –قسم الاندسة المعمارية  –قسم الاندسة الصحية  –قسم هندسة المواصالت  –والايدروليكا 
قسم هندسة الحاسب  –ئية قسم الاندسة الكيميا –قسم الاندسة الكاربية  –قسم الاندسة البحرية وعمارة السفن  –هندسة االنتاج 

طبقاه للخطة الخمسية المعتمدة من مجلس  2017( بشأن تعيين المعيدين خريجى دفعة قسم الاندسة النووية واالشعاعية –والنظم 
  2017/2018وحتى العام الجامعى  2013/2014ابتداءاه من العام الجامعى  22/6/2014الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 مالحظات  2017 االقسام

قسم  .1
الرياضيات 
والفيزياء 
 الاندسية 

 الرياضيات 
 

برامج معيدى البرامج من  4+1
برنامج هندسة الحاسبات 

 واالتصاالت.

برامج معيدى البرامج من برنامج  1+11اجمالى 
هندسة الحاسبات واالتصاالت ولم يتقدم احد لشغل 

 الوظيفة .

  2 الفيزياء

  3 الميكانيكا 

  1 رسم 

الاندسة 
 الوصفية 

1  

  4 الاندسة االنشائية  .2

  2 هندسة الرى والايدروليكا  .3

  1 هندسة المواصالت  .4

  1 الاندسة الصحية  .5

برامج معيدى البرامج من  1+5 الاندسة المعمارية  .6
 برنامج هندسة العمارة والتشييد

شعبة تصميم  1شعبة مبانى + 2شعبة اسكان + 2
برامج من برنامج برامج معيدى ال 1حضرى + 

 .هندسة العمارة والتشييد

برامج معيدى البرامج من  1+5 الاندسة الميكانيكية  .7
 برنامج الاندسة الكاروميكانيكية 

 

  4 هندسة االنتاج  .8

  2 الاندسة البحرية وعمارة السفن  .9

برامج معيدى البرامج من  1+12 الاندسة الكاربية  .10
برنامج هندسة الحاسبات 

 .واالتصاالت

برامج  1شعبة قوى +  6شعبة اتصاالت +  6
معيدى البرامج من برنامج هندسة الحاسبات 

 واالتصاالت

  1 الاندسة الكيميائية  .11

  ---- هندسة الغزل والنسيج  .12

  5 هندسة الحاسب والنظم  .13

 1معيد قسم الاندسة النووية واألشعاعية  +  2 3 الاندسة النووية واالشعاعية  .14
 سة الميكانيكية   معيد من قسم الاند
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طبقاه للخطة الخمسية المعتمدة من  2017بشأن تعيين المعيدين خريجى دفعة  ترشيحات االقسامعلى وافق مجلس الكلية  القرار: 

 ، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعضوية كاله من : مجلس الجامعة

 ذ الدكتور / مينا بديع عبد الملكاألستا •

 األستاذ الدكتور / رشدى رجاء زهران •

 األستاذ الدكتور / محمد ناصر أحمد نادر درويش •

 األستاذ الدكتور / تامر حلمى عبد الحميد حسن •

 األستاذة الدكتورة / عفاف خميس إبراهيم العوفى •

الخمسية ، مع وضع تصور ومقترح لتفادى سلبيات التطبيق طة وذلك لمناقشة اإليجابيات والسلبيات التى أسفر عناا تطبيق الخ
 فى المستقبل.
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 الشئون التعليمية
 

 

 2017/2018للعام الجامعى  الصبفالنظر فى اعتماد نتائج الخريجيين من البرامج العلمية المتخصصة لفصل  - 1
 وبياناا كالتالى :

  

المعدل 
 التراكمي

 از 
 وبتروكيماويات

 كاروميكانيكا
ارة عم

 وتشييد
حاسبات 
 وإتصاالت

المنصات 
 البحرية

 عدد الطالب
النسبة 
 المئوية

4.00 - 3.70 0 0 0 0 0 0 0.00% 

3.69 - 3.30 0 0 0 0 0 0 0.00% 

3.29 - 3.00 0 0 0 1 1 2 7.41% 

2.99 - 2.70 0 2 2 0 0 4 14.81% 

2.69 - 2.30 3 4 2 3 0 12 44.44% 

2.29 - 2.00 1 5 3 1 0 10 33.71% 

  28 1 5 7 11 4 العدد الكلي

 

 اعتمد مجلس الكلية النتائج القرار :

مجلس الكلية علمةاه بملخةص عمليةات التنسةيق المبةدئى لطةالب السةنة األولةى المنقولةون مةن السةنة اإلعداديةة  أحيط – 2
ف بتسةيير أعمةال وكيةل ، وقةام السةيد األسةتاذ الةدكتور / المكلة 2018/2019بأقسام الكلية المختلفة للعام الجامعى 

 لعمليات التنسيق على السادة أعضاء المجلس.الكلية لشئون الطالب بعر  تحليل بيانى 
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

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

1 
نبيل حسن محمود . ا.د

 عباسى  

ستاذ متفرغ أ
 بقسم الاندسة
 الكاربية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
الموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن الثقافية ب
الدولى العشرين فى الشبكة الذكية  مؤتمرال هحضور

الذى عقد خالل الفترة من وتقنيات الطاقة النظيفة 
في سان فرانسيسكو  7/6/2018حتى  6/6/2018

 القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.   وقد تمبامريكا 

وافق 
 المجلس

2 
حمد حسنين محمود أ د.

 حسنين 

ساعد أستاذ م
بقسم هندسة 
 الغزل والنسيج

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
الموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن الثقافية ب
يات مؤتمر جمعية التقدم في المواد والعمل  هحضور

الذى عقد خالل الفترة من  2018الاندسية 
في كاليفورنيا  24/5/2018حتى  21/5/2018

 وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  بامريكا 

وافق 
 المجلس

 

 -: المهمات العلمية  :ثانياً 
 -: إحتساب فترة تجاوز

 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
مد عبد علياء عادل أحد.
 ليم  الح

مدرس بقسم 
هندسة االنتاج 
وعضو المامة 
العلمية سابقاه 
بجامعة ماك 
 ماستر بكندا

ولجنةة الكليةة للعالقةات  النظر في اقتراح مجلةس القسةم
ة علةى الفتةرة التةى تجاوزتاةا سةيادتاا بالموافقالثقافية 

وحتةةةةةى  5/4/2018يةةةةةام( اعتبةةةةةاراه مةةةةةن أ)خمسةةةةةة 
 لظةةةروف امتةةةداداه للمامةةةة العلميةةةة نظةةةراه  9/4/2018

 الطيران.

وافق 
 المجلس
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 -: الدراسية جازاتاإل :اً لثثا
 -: جمع مادة علمية  – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
بو زيد محمود أسارة . م

 هللا عطا

بقسم  درس مساعدم
الرياضيات والفيزياء 

 الاندسية

ولجنةةةة الكليةةةة  النظةةةر فةةةي اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم 
ة علةةةى مةةةنح سةةةيادتاا بالموافقةةة ةللعالقةةةات الثقافيةةة

اجةةازة دراسةةية لجمةةع المةةادة العلميةةة مةةن الجامعةةة 
االمريكيةةة بالقةةاهرة لمةةدة سةةتة أشةةار قابلةةة للتجديةةد 
اعتبةةةاراه مةةةن تةةةاريخ بةةةدء االجةةةازة بمرتةةةب يصةةةرف 

 بالداخل وذلك الستكمال دراسة الدكتوراة.
)تةةةةةاريخ تعيةةةةةين سةةةةةيادتاا مةةةةةدرس مسةةةةةاعد فةةةةةى 

2/2/2010 ) 

وافق 
 المجلس

 

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

1 
معتز صالح محمد . م

 خضر حرب

ساعد بقسم مدرس م
الاندسة النووية 
واالشعاعية وعضو 
االجازة الدراسية 
بجامعة ويسكونسن 
ماديسون بالواليات 
 المتحدة األمريكية

النظةةةر فةةةى اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم ولجنةةةة الكليةةةة 
القةةةةات الثقافيةةةةة بالموافقةةةةة علةةةةى مةةةةد االجةةةةازة للع

الدرسةةةية لسةةةيادته لمةةةدة عةةةام سةةةادس اعتبةةةاراه مةةةن 
بةدون مرتةب أو  30/8/2019حتى  31/8/2018

 تاريخ المناقشة أياما أقرب تاريخاه.
للحصةةةول علةةةى  31/8/2013)سةةةافر سةةةيادته فةةةي 

درجةةة الةةدكتوراه مةةن الواليةةات المتحةةدة االمريكيةةة ، 
عةةةةةام الخةةةةةامس حتةةةةةى اخةةةةةر مةةةةةد حصةةةةةل عليةةةةةه ال

 بمرتب(. 31/8/2018

وافق 
 المجلس

2 
حمد عبد القادر . أم

 رمضان عبد الرازق

ساعد بقسم مدرس م
الرياضيات والفيزياء 
الاندسية وعضو 
االجازة الدراسية 
بجامعة ميرالند 
بالواليات المتحدة 

 األمريكية.

النظةةةر فةةةى اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم ولجنةةةة الكليةةةة 
موافقةةةةة علةةةةى مةةةةد االجةةةةازة للعالقةةةةات الثقافيةةةةة بال

الدرسةةةية لسةةةيادته لمةةةدة عةةةام سةةةادس اعتبةةةاراه مةةةن 
بةةةدون مرتةةةب أو  31/8/2019حتةةةى  1/9/2018

 تاريخ المناقشة أياما أقرب تاريخاه.
للحصةةةول علةةةى  1/9/2013)سةةةافر سةةةيادته فةةةي 

درجةةة الةةدكتوراه مةةن الواليةةات المتحةةدة االمريكيةةة ، 
اخةةةةةر مةةةةةد حصةةةةةل عليةةةةةه العةةةةةام الخةةةةةامس حتةةةةةى 

 بمرتب(. 31/8/2018

وافق 
 المجلس
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 -: مع تغيير مقر االيفاد للتدريب عاممنح   – جـ
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
نور محمد عاطف . م

 السجان

بقسم  درس مساعدم
 الاندسة الكيميائية
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

الملك عبد هللا للعلوم 
 والتقنية بالسعودية

ولجنةةةة الكليةةةة ح مجلةةةس القسةةةم النظةةةر فةةةي اقتةةةرا
ة علةى مةنح سةيادتاا عةام بالموافقة للعالقات الثقافية

حتةةةةةةةةةى  7/7/2018للتةةةةةةةةةدريب اعتبةةةةةةةةةاراه مةةةةةةةةةن 
بدون مرتب مع تغيير مقةر االيفةاد مةن  6/7/2019

-5السةةةعودية الةةةى كنةةةدا واحتسةةةاب مةةةدة اليةةةومين 
فةةى نطةةاق العةةام الرابةةع وبةةدون مرتةةب  6/7/2018

 .4/7/2018حيث حصلت على الدرجة فى 
ا خةةةر مةةةد  – 23/8/2014سةةةافرت سةةةيادتاا فةةةى )

 22/8/2019حصةةةةل عليةةةةه عةةةةام خةةةةامس حتةةةةى 
 بمرتب(.

وافق 
 المجلس

2 
اسراء حنفى السيد . م

 حنفى محمود

بقسم  ساعدمدرس م
 الاندسة المعمارية
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

ديجلى ستودى برجيو 
 كاالبريا بايطاليا

ولجنةةةة الكليةةةة م النظةةةر فةةةي اقتةةةراح مجلةةةس القسةةة
ة على تغيير مقةر التةدريب بالموافق للعالقات الثقافية

مةةن جامعةةة  ديجلةةى سةةتودى بريجيةةو كاالبريةةا  الةةى 
بةةارا مةةن جامعةةة بوليتكنيةةو دى ميالنةةوا بايطاليةةا اعت

 .15/6/2019حتى  16/6/2018
علةةى اجةةازة  26/11/2014)سةةافرت سةةيادتاا فةةى 

اخةر  - ادراسية للحصول على الةدكتوراة مةن ايطالية
مةةةةن  مةةةةد حصةةةةلت عليةةةةه عةةةةام للتةةةةدريب اعتبةةةةاراه 

 بدون مرتب(. 19/4/2019حتى  20/4/2018

وافق 
 المجلس

3 
كريم السيد محمد . م

 السيد

بقسم  ساعدمدرس م
 الاندسة المعمارية
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
 سايبتزا بايطاليا

ولجنةةةة الكليةةةة النظةةةر فةةةي اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم 
ة علةةى مةةنح سةةيادته عةةام بالموافقةة يةةةللعالقةةات الثقاف

حتةةةةى  24/9/2018مةةةةن  ثةةةةانى للتةةةةدريب اعتبةةةةاراه 
 .بدون مرتب 31/8/2019

علةةةةى اجةةةةازة  1/11/2015)سةةةةافر سةةةةيادته فةةةةى 
اخةر  –دراسية للحصول على الدكتوراة مةن ايطاليةا 

 23/9/2018مةةد حصةةل عليةةه عةةام للتةةدريب حتةةى 
 .بدون مرتب(

وافق 
 المجلس
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 -: جاوزاحتساب قترة ت  – د
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
كريم على عبد . م

 المعطى السيد  

ساعد بقسم مدرس م
الغزل  هندسة

والنسيج وعضو 
البعثة الخارجية  
بجامعة نورث 
 كارولينا بامريكا

ولجنةةةة الكليةةةة  النظةةةر فةةةي اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم
ة علةةةةى الفتةةةةرة التةةةةى بالموافقةةةة للعالقةةةةات الثقافيةةةةة 

ا سةةيادته )سةةتة عشةةرة يومةةاه( اعتبةةاراه مةةن تجاوزهةة
)اليوم السةابق  27/8/2018وحتى  13/8/2018

السةةةتالم العمةةةل( وذلةةةك امتةةةداداه لالجةةةازة الدراسةةةية 
 بدون مرتب نظراه لظروف الطيران.

للحصةةةول علةةةى درجةةةة  13/8/2012)سةةةافر فةةةى 
اخةةةر مةةةد  –الةةةدكتوراه مةةةن بعثةةةة خارجيةةةة بامريكةةةا 

 8/2018/ 12 حصةةةل عليةةةه فتةةةرة للتةةةدريب حتةةةى
 نااية العام السادس(.

وافق 
 المجلس

 

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

 حمد محمد القاضى. أم 1

بقسم  ساعدمدرس م
 االنشائيةاندسة ال

وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

 بكندا ماكجيل

ولجنة الكلية النظر فى اقتراح مجلس القسم 
تطبيق اللوائح بالموافقة على  ثقافيةللعالقات ال

ومطالبته وضامنه  هعلى سيادته ذلك بفصل
ه لسيادته بالنفقات حيث انتات فترة االنذار الموج

ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى  25/6/2018فى 
 تاريخه 

للحصول على  11/1/2012)سافر سيادته فى 
عام اخر مد حصل عليه  - كندادرجة الدكتوراة من 

اليوم  21/5/2016من  ب العملى اعتباراه للتدري
 بدون مرتب(. 20/5/2017التالى للمناقشة حتى 

وافق 
 المجلس

 حمد حسن محمود. أم 2

اندسة البقسم عيد م
البحرية وعمارة 

وعضو االجازة  السفن
الدراسية بجامعة 
 كاليفورنيا ديفز

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

الكلية  ولجنةالنظر فى اقتراح مجلس القسم 
تطبيق اللوائح بالموافقة على  للعالقات الثقافية

ومطالبته وضامنه  هعلى سيادته ذلك بفصل
بالنفقات حيث انتات فترة االنذار الموجة لسيادته 

ولم يعد ولم يرد لنا موقفة  23/7/2018فى 
 الدراسى.  

للحصول على  1/6/2016)سافر سيادته فى 
مد حصل عليه اخر   - امريكادرجة الدكتوراة من 
حتى  1/6/2016من  عام اول اعتباراه 

مرتب(. 31/5/2017  

وافق 
 المجلس

 -تطبيق اللوائح : تابع :

3 
منية بااء الدين . أم

 الشرنوبى

عيدة بقسم الاندسة م
الصحية وعضو 
االجازة الدراسية 
بجامعة ويسترن 
 اونتاريو بكندا

ولجنة الكلية النظر فى اقتراح مجلس القسم 
تطبيق اللوائح بالموافقة على  الثقافيةللعالقات 

على سيادتاا وذلك بانذارها بالعودة خالل شارين 
 25/4/2018حيث انتاى اخر مد لسيادتاا  فى 

 .تعد ولم تتسلم العمل حتى تاريخه ولم
للحصول على  26/4/2012فى  اسيادتا ت)سافر

عليه  تاخر مد حصل  - كندادرجة الدكتوراة من 
 20/12/2017من  ملى اعتباراه فترة للتدريب الع

بدون نااية العام السادس  25/4/2018حتى 
 .(مرتب

وافق 
 المجلس
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 -: إيفاد على أجازة دراسية  – و
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

 وليد محمد طلعت . م 1

بقسم  ساعدمدرس م
الاندسة البحرية 
 وعمارة السفن

الكليةةةة إحاطةةةة مجلةةةس الكليةةةة بموافقةةةة ا.د. عميةةةد 
بةةالتفوي  علةةى ايفةةاد سةةيادته فةةى اجةةازة دراسةةية 
للحصول على الةدكتوراه مةن الصةين ذلةك لالسةتفادة 
مةةن المنحةةة المقدمةةة لسةةيادته مةةن جامعةةة تشةةاجنج 

Zhejiang  لمةةةدة عةةةام قابةةةل للتجديةةةد اعتبةةةاراه مةةةن
تاريخ السفر بمرتةب يصةرف بالةداخل )وقةد احيطةت 

 لجنة الكلية للعالقات الثقافية بذلك(.
)تةةةةةاريخ تعيةةةةةين سةةةةةيادته مةةةةةدرس مسةةةةةاعد فةةةةةى 

21/8/2017       .) 

وافق 
 المجلس

2 
براهيم إبسيونى . م

 بسيونى 

بقسم  ساعدمدرس م
 هندسة االنتاج

إحاطةةةة مجلةةةس الكليةةةة بموافقةةةة ا.د. عميةةةد الكليةةةة 
بةةالتفوي  علةةى ايفةةاد سةةيادته فةةى اجةةازة دراسةةية 
للحصول على الةدكتوراه مةن الصةين ذلةك لالسةتفادة 

 Hohaiالمنحةةة المقدمةةة لسةةيادته مةةن جامعةةة  مةةن
لمةةدة عةةام قابةةل للتجديةةد اعتبةةاراه مةةن تةةاريخ السةةفر 
بمرتب يصرف بالةداخل )وقةد احيطةت ولجنةة الكليةة 

 للعالقات الثقافية بذلك(.
)تةةةةةاريخ تعيةةةةةين سةةةةةيادته مةةةةةدرس مسةةةةةاعد فةةةةةى 

27/12/2017      .) 

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

1 
يمان عادل الذهبى . إم

 حسنين سلطان

 ساعدمدرس م
الرياضيات بقسم 

والفيزياء 
 الاندسية

ولجنةة الكليةة للعالقةات النظر في اقتراح مجلةس القسةم 
ة علةةةى بةةةدء دراسةةةة سةةةيادتاا فةةةةى بالموافقةةةالثقافيةةةة 

ة للعلوم والتكنولوجيةا اعتبةاراه الجامعة المصرية الياباني
للحصةةول علةةى درجةةة الةةدكتوراة  2018مةةن سةةبتمبر 

ولمةةدة ثةةالث سةةنوات متصةةلة بمرتةةب يصةةرف بالةةداخل 
 وعلى نفقة البعثات.

تةةةةةةةاريخ تعيةةةةةةةين سةةةةةةةياتاا مةةةةةةةدرس مسةةةةةةةاعد فةةةةةةةى (
2/4/2016.) 

وافق 
 المجلس

 

 -: إيفاد على منح حكومية :اً خامس
 رارالق البيان الوظيفة/القسم االسم م

 براهيم عامرإدينا على . م 1

مساعد درس م
بقسم الاندسة 
النووية 

واالشعاعية 
وعضو االجازة 
الدراسية 

بالجامعة التقنية 
الحكومية 
 بروسيا

لجنة الكلية للعالقات الثقافية النظر فى اقتراح 
بالموافقة على وقف صرف مساهمة الكلية فى 

علياا  مصاريف الدراسة لسيادتاا والتى تم الموافقة
، حيث تمت  12/1/2016بموافقة مجلس الكلية فى 

على  7/5/2018موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات فى 
تصحيح وضع الدارسة المذكورة لتعامل معاملة 
االعضاء الموفدين على إحدى المنح المقدمة للدولة 
من الحكومة الروسية بداله من تمويل خارجى على أن 

 ادتاا. يتم صرف فروق المنحة لسي
)سافرت سيادتاا فى اجازة دراسية اعتباراه من 

للحصول على درجة الدكتوراه من  17/11/2015
اخر مد حصلت عليه عام رابع حتى  -روسيا 

 بمرتب(. 16/11/2019

وافق 
 المجلس

 

 -: ما يستجد من أعمال :اً سادس

1 
د. إيمان إبراهيم أحمد 

 الغندور

مدرس مساعد 
بقسم هندسة 
ظم الحاسب والن

وعضو المامة 
العلمية بجامعة 
بروكسل الحرة 

 ببلجيكا

النظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقة على مد 
المامة العلمية لسيادتاا لمدة عام ثان إعتباراه من 

بمرتب يصرف  13/9/2019وحتى  14/9/2018
من الداخل مع تغيير مقر المامة العلمية من جامعة 

-ITــة بروكسل الحرة ببلجيكا إلى جامع

Copenhagen .بالدانمارك 

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 مصطفى سعيد السيد إبراهيماسم الطالب:  

 . تدعيم البالطات المسطحة الخرسانية المسلحة ذات الفتحاتموضوع: 
Strengthening of reinforced concrete flat slabs with openings.  

أ.د. محيى الدين صالح شكرى ، أ.د. التونى محمود تحت إشراف:  
 .التونى ، أ.د. حازم فاروق البكرى

 دكتوراه
 خريف
2010 

وافق 
 المجلس

 حسام عبد الرازق كيالنى الجداوىاسم الطالب:  

حة المعرضة إلى تدعيم وصالت األعمدة والبالطات المسطموضوع: 
 . قص ثاقب بإستخدام مسامير قص

Strengthening of flat slab-column connections 

subjected to punching shear using shear studs.  
 .أ.د. زكى إراهيم محمود ، أ.د. حازم محمد البكرىتحت إشراف:  

ماجستير 
 الاندسة

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 السيد محمد أحمد عشرةالطالب:   اسم

 .المحاكاة العددية ألحمال الرياح على المبانىموضوع: 
Numerical simulation of wind forces on buildings. 

 أ.د.محمد محمود الحويطى ، د. محمد حسن عبد النبى.تحت إشراف:  
 * الماندس المذكور له بحث منشور في : مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ

8/8/2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
أستاذ متفرغ بكلية الاندسة جامعة عين أ.د. أمين صالح على          -1

 رئيساه   شمس
                      أ.د. السيد أمين مشالى      أستاذ متفرغ بالكلية   -2

 عضوا ه 
                         أ.د. محمد محمود الحويطى  أستاذ بالكلية -3

 عضواه مشرفاه و

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
23% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 

 الهندسة الكهربية :: قسم ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 عبد هللا محمد عبد العزيز محموداسم الطالب:  

د فى إتصاالت الضوء تقنيات منخفضة التعقيد للوصول المتعدموضوع: 
 . المرئى

Low complexity multiple access techniques for visible 

light communications.  
أ.د. مسعود بشير الغنيمى ، د. محمد عبد الحميد الشيمى تحت إشراف:  
 .، د. زياد الصحن

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 بية :الهندسة الكهر: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 ساره حسن حسن الفاراسم الطالب:  

التقنيات المتقدمة في الترميز والتضمين لإلتصاالت الالسلكية موضوع: 
 .تحت الماء

)التقنيات المتقدمة للتضمين والترميز لشبكات مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
 ال يمس جوهر البحث.علماه بأن هذا التحديد  االتصاالت الالسلكية تحت الماء(

Advanced modulation and coding techniques for 

underwater wireless communications. 

أ.د. سعيد السيد إسماعيل الخامى ، أ.د. محمد رزق تحت إشراف:  
 .محمد رزق

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
17% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 
The 2017 International Conference on Computational Science 

and Computational Intelligence (CSCI'17), December 14-16, 

2017, Las Vegas, USA. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
         أ.د. سعيد السيد إسماعيل الخامى  أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساه مشرفاه و
                        أ.د. ناى عثمان قرنى               أستاذ بالكلية -2

 عضوا ه 
  أستاذ مساعد متفرغ بالكلية.د. محمد رزق محمد رزق           أ -3

 عضواه مشرفاه و
أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم       أ.د. إيااب فاروق بدران       -4

               والتكنولوجيا
                                                                                   

 عضواه 

 محمد صالح الدين جمعة على سالمةاسم الطالب:  

تقنيات التصوير المتقدمة للتشخيص الطبي إلكتشاف األورام موضوع: 
 .وتحسينه

وتوماتيكية بالكامل لتقنيات )طريقة جديدة أمع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
الحاسب اآللى المستخدمة لكشف وتشخيص سرطان الثدى بإستخدام أشعة 

 علماه بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. التصوير المرقومة(
A new fully automated approach for computer – Aided 

detection and breast cancer diagnosis using digitized 

mammograms. 

 .أ.د. حسن محمد الكمشوشى ، د. أحمد سعيد التراستحت إشراف:  
 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 

2018 IEEE International Symposium on Medical 

Measurements and Applications. 11-13 June 2018, University 

of Rome, La Sapienza, Rome, Italy. 

  -للجنة مكونة من : على أن تكون ا
مشرفاه              أ.د. حسن محمد الكمشوشى  أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساه و
                    أ.د. نور الدين إسماعيل         أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ه 
أستاذ متفرغ باالكاديمية العربية للعلوم  أ.د. عبد المنعم عبد البارى     -3

                             جياوالتكنولو
                                                                                   

 عضواه 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
18% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 خليل أبو النضرأسماء فريج اسم الطالب:  

 .الكشف المبكر ألورام الثدىموضوع: 
)تصميم وتنفيذ مقترح هوائى ميتاماتلاير مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 ذات نطاق ترددى عري  بكسب عالى لفحص وكشف أورام سرطان الثدى(
 علماه بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

Design and limplementation of a proposed coaxial to 

CPW metamaterial – UWB high gain antenna for 

examination and detection of breast cancerous tumor. 

أ.د. مظار بسيونى طايل ، د. عايدة على الشافعى ، د. تحت إشراف:  
 .أشرف طلعت إبراهيم سكندس

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
18% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 
* 5th International Conference on Electrical and Electronic 

Engineering (ICEEE), Istanbul, Turkey, 3-5 May 2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاه        أ.د. مظار بسيونى طايل            أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساه و
               أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. نور الدين حسن إسماعيل       -2

 عضوا ه 
     عميد كلية الاندسة جامعة المنيا أ.د. هشام فتحى على حامد        -3

 عضواه 
 * مع إعفائاا من المقررات التي مر علياا أكثر خمس سنوات.

 تيم تانقون أمانويلاسم الطالب:  

 .مرشحات الطاقة الفعالةموضوع: 
)إستخدام مرشحات المكثف االبدال التوازى مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علماه بأن هذا التحديد ال يمس جوهر  الطاقة الفعالة لتخفيف التيار التوافقى(
 البحث.

Switched capacitor active power filter for harmonic 

current mitigation. 
.د. هشام بااء الدين الرفاعى ، د. محمد محمد صدقى أتحت إشراف:  

 .الحبروك
 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 

19th International Middle East Power Systems Conference 

(MEPCON 2017), Menoufia University, Egypt, 19-21 

December 2017. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاه                أستاذ بالكليةشام بااء الدين الرفاعى      . هأ.د -1
 رئيساه و
       أ.د. عمرو محمد عثمان الزواوى   أستاذ مساعد متفرغ بالكلية -2

 عضوا ه 
أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم .د. أحمد أنس الوجود هالل       أ -3

               والتكنولوجيا
                                                                                   

 عضواه 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
23% 

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

شكيل ت
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 مصطفى محمود عبد الرازقاسم الطالب:  

 .ائية بدون أسالكإنتقال الطاقة الكاربموضوع: 
Wireless electric power transfer. 

أ.د. تامر حلمى عبد الحميد ، أ.د. عمرو محمد عثمان تحت إشراف: 
 .الزواوى

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                    أستاذ متفرغ بالكليةمدحت مصطفى الجنيدى   أ.د.  -1

 رئيساه 
                   أستاذ متفرغ بالكلية          إمتثال نجم عبد هللا أ.د.  -2

 عضواه 
مشرفاه   أستاذ ورئيس القسم بالكليةأ.د. تامر حلمى عبد الحميد      -3

 عضوا ه و

 
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

وافق  خريفماجستير  تسنيم محمد رضا حافظ الروبىاسم الطالب:  تعديل 
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لجنة 
 إشراف

 .التحكم األمثل في المحركات الكاربيةموضوع: 

 .أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوى ، أ.د. كريم حسن يوسفإشراف:   تحت
و ذلك بإضافة إسم أ.د. تامر حلمى عبد الحميد األستاذ بالكلية إلى لجنة 

 اإلشراف لوفاة أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوى )رحمه هللا(.

العلوم 
 الاندسية

 المجلس 2014

 السيد دينا محمد مصطفىاسم الطالب:  

 .التحكم األمثل في المحركات الكاربيةموضوع: 

 .أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوى ، أ.د. كريم حسن يوسفتحت إشراف:  
و ذلك بإضافة إسم أ.د. تامر حلمى عبد الحميد األستاذ بالكلية إلى لجنة 

 اإلشراف لوفاة أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوى )رحمه هللا(.

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 رنا أحمد فتحى عمراسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم ثالثاً 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 نورهان محمد على حسن الاريدىاسم الطالب:  

 .ء الغربيةالصحرا –العمارة الخضراء موضوع: 
)إطار مقترح لتصميم المباني عالية مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علماه  دراسة حالة بالفرافرة( –الكفاءة ذات الموارد البيئية المحدودة 
 بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

A proposed framework to designing high efficiency 

buildings in limited resources environment – Al 

Farafra case study. 

أ.د. محمد عبد العال إبراهيم ، أ.د. هانى محمد عبد تحت إشراف:  
 .الجواد عياد ، د. زياد طارق الصياد

 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 
* 4th Biennial of Architectural and Urban 

Restoration (BRAU4), Alexandria 28-30 April 

2018, Egypt.  

* The International Conference of Cultural 

Sustainable Tourism in Greece (CST) 27-29 

November 2017. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاه     أ.د. محمد عبد العال إبراهيم       أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساه و
             أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. رمضان عبد المقصود على      -2

 عضواه 
اذ باالكاديمية العربية للعلوم أستأ.د. عادل سامى حكيم المنشاوى   -3

                         التكنولوجياو
                                                                                

 عضواه 
مشرفاه      عياد  أستاذ بالكلية         أ.د. هانى محمد عبد الجواد  -4

 عضواه و

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 

15% 

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 خلود مدحت مبارك الجوهرىاسم الطالب:  

 .العمارة الطينية : اإلتجاهات التقليدية والمعاصرةموضوع: 
)العمارة الطينية : اإلتجاهات بحث ليصبح : مع تحديد عنوان ال

التقليدية والمعاصرة ، مدخل تاريخى وتحليلى لدراسة تطور تقنيات 
 علماه بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. البناء الطينى(

Earthen architecture: Traditional and 

contemporary trends, Historical and analytical 

approach to study the evolution of earthen 

construction techniques. 

أ.د. رمضان عبد المقصود على ، أ.د. إبراهيم السيد تحت إشراف:  
 .معروف

 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 
Role of Engineering towards a better environment 

(RETBE17') Alexandria, Egypt, Dec. 2017 
  -كون اللجنة مكونة من : على أن ت

مشرفاه       أ.د. رمضان عبد المقصود على   أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساه و
    أستاذ بكلية الاندسة جامعة الفيومأ.د. هشام محمد عارف             -2

 عضواه 
                       أستاذ بالكلية       أ.د. محمد أنور فكرى       -3

 عضواه 
مشرفاه       . إبراهيم السيد معروف     أستاذ مساعد بالكليةأ.د -4

 عضواه و

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

نسبة 
اإلقتباس 

15% 

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 محمود محمد جمعة أحمداسم الطالب:  

تقييم العمارة الصديقة للبيئة من خالل االندماج بين نمذجة موضوع: 
لومات المباني وأنظمة تقييم دورة الحياة من خالل إختيار أفضل مع

 .نظام داعم إلتخاذ القرارات التصميمية في مراحل التصميم األولية
Assessing Eco-Conscious architecture through 

integration of BIM and LCA tools – optimizing a 

design decision supporting system in early design 

stages. 

أ.د.  طارق عبدالحميد فر لى ، د. زياد محمد طارق تحت إشراف: 
 الصياد.

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاه         أ.د. طارق عبد الحميد فر لى           أستاذ بالكلية -1
 رئيساه و
                أستاذ بالكليةحسن محمد كمال عبد السالم     أ.د.  -2

 عضواه 
       أستاذ مساعد بالكلية أ.د. دينا سامح طه                        -3

 عضوا ه 

 
 خريف
2016 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 هايدى محمود شحاته إبراهيماسم الطالب:  

 .المدن الذكية : رؤية جديدةموضوع: 
Smart cities: New vision. 

 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. أسماء حسنتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

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

مشرفاه               أستاذ بالكلية            أ.د. على فؤاد بكر     -2
 عضواه و

                      أستاذ بالكلية    د الجواد عياد    أ.د. هانى عب -3
 عضوا ه 

 
 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

 

  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 والء محمود على محمد العشماوىاسم الطالب:  

تعددة التأثير تعمل دراسة األداء التحليلى لوحدة تحلية مموضوع: 
 . بضغط البخار بإستخدام الطاقة الشمسية

Performance analysis of multi effect desalination 

thermal vapor compression unit assisted by solar 

energy.  
 .أ.د. وائل محمد المغالنى ، أ.د. محمد محمود الحلوتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 رائد ناصر رستماسم الطالب:  

 . إختبار وتصميم المجففات التي تعمل بالحملموضوع: 
Selected and design convective dryers.  

 .أ.د. عبد الحميد عطية السيدتحت إشراف: 

ماجستير 
 الاندسة

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

نة تشكيل لج
 الحكم

 أحمد محمد عبد الفتاح طعيمةاسم الطالب:  

 .إنتقال حرارة متقدمموضوع: 
)تأثير إضافة جزيئات النانو والمادة مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

المسامية على الايدروديناميكا وإنتقال الحرارة في سريان طبقى أثناء 
علماه بأن هذا  ول(المرور خالل ماسورة ثابتة درجة الحرارة في منطقة الدخ

 التحديد ال يمس جوهر البحث.

Influence of Nano-Particles & porous media on 

hydrodynamics & heat transfer in laminar flow 

entrance region inside isothermal tube. 

أ.د. محمد عبد الحليم حسب ، أ.د. وائل محمد مصطفى تحت إشراف: 
 .المغالنى

المذكور له بحث منشور في : مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ * الماندس 
16/8/2018. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
             أ.د. مدحت محمود سرور             أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساه 
مشرفاه      أ.د. محمد عبد الحليم حسب        أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضواه و
  أستاذ بكلية الاندسة جامعة طنطابد النبى البيومى قابيل       ع أ.د. -3

ًه   عضوا ه
مشرفاه             أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى  أستاذ بالكلية -4
ًه و  عضوا ه

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
15% 

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 ميسره عادل عباس مرسىاسم الطالب:  

 .إنتقال الحرارة بإستخدام جزيئات النانو تحسينموضوع: 
)إنتقال الحرارة بالحمل في تجويف مربع مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

بإستخدام موائع باا جزيئات نانو مختلفة في وجود مجال مغناطيسى ثابت و 
 علماه بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. تأثير الحركة البراونية(

Natural convection in a square cavity utilizing different 

Nanofluids in presence of constant magnetic field with 

Brownian motion effect. 

أ.د. أشرف سعيد إسماعيل ، أ.د. وائل محمد مصطفى تحت إشراف: 
 .المغالنى

 الماندس المذكور له بحث منشور في : 
* 17th International Conference on Sustainable Energy 

Technologies.21st – 23rd August 2018 Wuhan, China. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
أستاذ متفرغ بكلية الاندسة جامعة       أ.د. أحمد صبرى حجازى        -1

 رئيساه  المنوفية
              أستاذ متفرغ بالكلية        أ.د. محمد عبد الفتاح طعيمة -2

 عضواه 
مشرفاه            أ.د. أشرف سعيد إسماعيل           أستاذ بالكلية -3
ًه و  عضوا ه
مشرفاه             أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى  أستاذ بالكلية -4
ًه و  عضوا ه

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
20% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة الميكانيكية : قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 حازم محمد عالء الدين محمد شوقىاسم الطالب:  

 .تصميم مضخات الطرد المركزىموضوع: 
)النمذجة وتحسين األداء لمضخة الطرد مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

المركزى ذات السرعة النوعية المنخفضه عن طريق تعديل شكل حافة 
 س جوهر البحث.علماه بأن هذا التحديد ال يم الريشة(

Modeling and performance enhancement of low specific 

speed centrifugal pump by modifying the blade trailing 

edge profile. 
أ.د. حسن على ورده ، أ.د. إيااب جابر آدم ، د. أحمد بااء تحت إشراف: 

 .الدين رشاد

 الماندس المذكور له بحث منشور في : 
Role of Engineering towards a better environment 

(RETBE17') Alexandria, Egypt, Dec. 2017. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
                   أ.د. محمد فريد خليل            أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساه 
شرفاه م         أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. حسن على ورده             -2
 عضواه و
    أستاذ بكلية الاندسة جامعة المنصورةأ.د. برج أوهانس جبه جيان    -3

ًه   عضوا ه
مشرفاه         أ.د. إيااب جابر آدم            أستاذ مساعد بالكلية -4
ًه و  عضوا ه

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
17% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

تعديل لجنة 
 إشراف

 سارة محمد على حسنلب:  اسم الطا

 .إسترجاع طاقة حرارية من محركات الديزلموضوع: 

أ.د. محمد محمد القصبى ، أ.د. وائل مصطفى المغالنى تحت إشراف:  
 .، د. أحمد سعيد الوردانى

وذلك برفع إسم د. أحمد سعيد الوردانى المدرس بالكلية من لجنة 
 اإلشراف إلعارته.

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 يفخر
2014 

وافق 
 المجلس

 أحمد هالل محمد شعبان خليفةاسم الطالب:  

 .نظام التعليق النشطموضوع: 

 .أ.د. محمد محمد القصبى ، د. أحمد سعيد الوردانىتحت إشراف:  
وذلك بإضافة أ.د. يحيى عبد المنعم الدرينى األستاذ المساعد 

، ورفع  بالكليةإلى لجنة االشراف لحاجة البحث الى تخصص سيادته
إسم د. أحمد سعيد الوردانى المدرس بالكلية من لجنة اإلشراف 

 إلعارته.

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 محمد عماد الدين محمداسم الطالب:  
ماجستير 
 الاندسة

 ربيع
2011 

وافق 
 المجلس

 عماد عادل فتح الدين أحمداسم الطالب:  
ماجستير 
 الاندسة

 خريف
2007 

وافق 
 المجلس

 محمود محمد محمود مصطفى علىاسم الطالب:  
ماجستير 
 الاندسة

 خريف
2007 

وافق 
 المجلس

 رامى محمد أحمد علىاسم الطالب:  
ماجستير 
 الاندسة

 ربيع
2007 

وافق 
 المجلس

 بد الحميد عبد المعبودأحمد على عاسم الطالب:  
ماجستير 
 الاندسة

 ربيع
2008 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 دكتوراه محمد ماهر حسن محموداسم الطالب:  
 ربيع
2011 

وافق 
 المجلس

 

 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 مى إبراهيم مصلحى إبراهيمب:  اسم الطال

 .إزالة الفينول من مياه الصرف الصناعىموضوع: 
Removal of phenol from industrial wastewater.   

 .أ.د. أحمد أمين زعطوطتحت إشراف:  

ماجستير 
 الاندسة

 ربيع
2010 

وافق 
 المجلس

 والء محمد شحاته مخيمراسم الطالب:  

 .ام  النيتريك بأكسدة النشادرتصميم وحدة إلنتاج حموضوع: 
Design of nitric acid production unit by ammonia oxidation.   

 .أ.د. محمد حسين عبد المجيدتحت إشراف:  

ماجستير 
 الاندسة

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 طفى محسنسماح أحمد مصاسم الطالب:  

دراسة أداء مفاعل ذو قالب يحتوى على مبادل حرارى موضوع: 
 .داخلى مناسب للتفاعالت الغير متجانسة الطاردة للحرارة

Study of the performance of a stirred tank reactor 

with internal heat exchanger suitable for 

conducting heterogeneous exothermic reactions. 

أ.د.  أحمد أمين زعطوط ، د. دينا أحمد عبد القادر تحت إشراف:  
 .الجيار ، د. محمود محمد طه

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

 رئيساه 
مشرفاه     أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. أحمد أمين زعطوط              -2

 عضواه و
             أ.د. شعبان على عطية نصير        أستاذ متفرغ بالكلية -3

 عضواه 

 
 ربيع
2017 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 زياد إبراهيم عبد الفتاح السيد يوسفاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2010 

وافق 
 المجلس

 

 -اإلنتاج :هندسة : قسم اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد أحمد عرفه محمد عرفهاسم الطالب:  

تصميم نظم التصنيع القابله للتعديل بإستخدام ديناميكية موضوع: 
 .النظم

Reconfigurable manufacturing work system design 

using system dynamics.   
د نشأت عباس فرس ، أ.د. ريم عبد المغيث أ.د. محمتحت إشراف:  

 .القديم

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 ربيع
2011 

وافق 
 المجلس
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 -: الرى والهيدروليكاهندسة : قسم  اً سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 رانيا عيد محروس محمداسم الطالب:  

 .هندسة الشواطئموضوع: 
ن البحث ليصبح : )النمذجة الايدروديناميكية وحركة مع تحديد عنوا

حالة دراسة منطقة  –التشكل للترسبات الرملية القريبة من الشاطئ 
 البرلس( علماه بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

Hydrodynamic and morphodynamic modeling of 

nearshore sandbars (study case burullus area). 
أ.د. راوية منير قنصوه ، أ.د. ياسمين أبو السعود صالح ، ف:  تحت إشرا

 .د. محمد محمد عبد المعطى

 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 
13th International Medcoast Congress on Coastal and Marine 

Sciences, Engineering, Management and Conservation. 

(MEDCO AST17) 31st October to 4th November 2017.  Malta. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
مشرفاه        أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. راوية منير قنصوه          -1
 رئيساه و
أستاذ متفرغ بكلية الاندسة جامعة أ.د. عبد الرازق أحمد زيدان    -2

 عضواه    المنصورة
              ذ بالكلية          أستا        أ.د. حسام محمد مغازى -3

 عضوا ه 

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
19% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 نسمة عبد المجيد السيداسم الطالب:  

 .إستقطاب فواقد المياه بأحوا  أعالى النيلموضوع: 
مع تحديد عنوان البحث ليصبح : )حصاد المياه من مستنقعات مشار في 

 أن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.جنوب السودان( علماه ب
Water harvesting in Machar marshes, south Sudan. 

أ.د. عالء الدين أحمد يس، أ.د. محمد أحمد أبو رحيم ، تحت إشراف:  
 .أ.د. هيثم ممدوح عو 

 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 
37th International Association for Hydro-Environment 

Engineering and Research World Congress , IAHR world 

Congress 2017, 13th -18th  August 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
مشرفاه     أ.د. عالء الدين أحمد يس         أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساه و
                     أستاذ بالكلية   أ.د. حسام محمد مغازى          -2

 عضواه 
مشرفاه  أستاذ متفرغ بالكلية            أ.د. محمد أحمد أبو رحيم -3
 عضوا ه و
أستاذ بالمركز القومى لبحوث أ.د. ضياء الدين أحمد القوصى    -4

 عضوا ه  المياه

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
14% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 -: الرى والهيدروليكا هندسة: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 نورهان حسن على إبراهيماسم الطالب:  

 .هندسة الشواطئموضوع: 
) تقييم تأثير معامل كوريوليس على مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علماه  إنحراف مخارج المصارف في البحر )منطقة الدراسة: مصرف كتشنر((
 ث.بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البح

Evaluation of coriolis factor effect on drain exit 

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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migration at the sea – case study: Kitchener drain. 

 .أ.د. راوية منير قنصوه ، د. محمد محمد عبد المعطىتحت إشراف:  
 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 

Role of Engineering towards a better environment (RETBE17') 

Alexandria, Egypt, Dec. 2017. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
مشرفاه        أ.د. راوية منير قنصوه          أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساه و
                         أ.د. عصام عو  مصطفى    أستاذ بالكلية -2

 عضواه 
 الشواطئمدير معاد البحوث ووأستاذ أ.د. محمد أحمد سليمان          -3

 عضوا ه 

20% 

 

     -: هندسة الغزل والنسيج: قسم  ثامناً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 صفاء محمد محمد عبد اللطيفاسم الطالب:  

المانوكا مضادة للبكتريا لأل را  شعيرات نانومترية من عسل موضوع: 
 .الصحية

Antibacterial potential of manuka honey Nanofibers for 

hygiene purposes.   
أ.د. عفاف خميس العوفى ، أ.د. سمر أحمد محسن ، أ.د. أحمد تحت إشراف:  
 .حسنين محمود

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 كمالح

 أحمد محمد إسماعيل البسيونىاسم الطالب:  
تطبيقات الشعيرات الطبيعية في البوليمرات المركبة لأل را  موضوع: 
 .الصناعية

Application of green fibers in polymeric matrix composites 

for industrial applications. 

ين النحراوى ، أ.د. أ.د. عالء عبد الفتاح عرفه ، أ.د. أشرف حستحت إشراف:  
 .أحمد حسنين محمود

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
                      أستاذ متفرغ بالكليةإبراهيم عبده الاوارى        أ.د.  -1

 رئيساه 
أستاذ بكلية الزراعة جامعة أ.د. أحمد صدقى عثمان محارب    -2

 عضواه   االسكندرية
مشرفاه          فه       أستاذ مساعد بالكلية  أ.د. عالء عبد الفتاح عر -3
ًه و ًه ًه  عضوا ه
مشرفاه          أ.د. أشرف حسين النحراوى    أستاذ مساعد بالكلية   -4
ًه و ًه ًه  عضوا ه

 * مع إعفاءة من المقررات التي مر علياا خمس سنوات.

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
9.7% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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     -: المواصالتهندسة : قسم  اً تاسع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 سامى محمد على محمد عياداسم الطالب:  

تقييم ضمان ومراقبة الجودة في نظام المالحة العالمى موضوع: 
ألعمال المساحة باألقمار الصناعية : دراسة حول التوجياات 

 .اإلرشادية والمواصفات لمصر
Assessment of quality assurance and control for 

global navigation satellite system GNSS 

surveying: A study towards the Egyptian GNSS 

guidelines and specifications.   
أ.د. محمد حمدى صالح الدين علوانى ، أ.د. حسن تحت إشراف:  

 .حسنى عبد الرحيم جابر زكريا الغزولى ، أ.د. محمد محمود

 دكتوراه
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد أحمد محمد الدقاقاسم الطالب:  

 .اللوجيستيات والتخطيط المستقبلي للموانى المصريةموضوع: 
مع تحديد عنوان البحث ليصبح : )لوجيستيات الموانى وتطوير 

ء اإلسكندرية( األرصفة في الموانى المصرية ومثال تطبيقى بمينا
 علماه بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

Logistics and modernization of Egyptian's port 

case study Alexandria port. 

أ.د. بااء الدين أحمد الشرنوبى ، أ.د. محمد السيد تحت إشراف:  
 .محمد النجار

 * الماندس المذكور له بحث منشور في : 
20th International Conference on Coasts and 

Marine Structures.15, 16 March 2018, Paris, 

France. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
                  أستاذ بالكلية أ.د. محمد هشام أحمد حمدى           -1

 رئيساه 
أ.د.  أوسامى سعيد السيد راجح   أستاذ بكلية الاندسة جامعة  -2

                          ةالمنصور
                                                                              

 عضواه 
مشرفاه   أ.د. محمد السيد محمد النجار       أستاذ بالكلية        -3
 عضوا ه و

 * تم إعادة المادة التي مر علياا أكثر من سبع سنوات.

 دكتوراه
نسبة 
س اإلقتبا
21% 

 خريف
2010 

وافق 
 المجلس
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 -: المواصالتهندسة : قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد إبراهيم محمد الجندىاسم الطالب:  

تقييم كفاءة منشآت حماية الشواطئ المقامة على شاطئ موضوع: 
 .اإلسكندرية

)تقييم كفاءة منشآت حماية مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
ى شاطئ اإلسكندرية )حالة دراسة شاطئ الشواطئ المقامة عل
 علماه بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. المندرة والعصافرة(

Evaluation of shore protection structures 

efficiency on Alexandria shore (case study 

Elmandara beach and Elasafra beach). 

بى ، أ.د. محمد السيد أ.د. بااء الدين أحمد الشرنوتحت إشراف:  
 .النجار

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
أستاذ بكلية الاندسة جامعة   أ.د. أوسامى سعيد السيد راجح   -1

                   المنصورة
                                                                               

 رئيساه 
                   أستاذ بالكلية اد مغازى      أ.د. حسام الدين مر -2

 عضواه 
مشرفاه   أ.د. محمد السيد محمد النجار       أستاذ بالكلية        -3
 عضوا ه و
وافق مجلس القسم على عدم إعادة المقررات التي مر علياا أكثر * 

 .من خمس سنوات

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
23% 

 خريف
2010 

ق واف
 المجلس

 

 -: النووية واإلشعاعيةهندسة ال: قسم  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 صبحى محمد أحمد العبداسم الطالب:  

 .تطبيقات الاندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

اء عادل بدوى أ.د. محسن عبده أبو مندور ، أ.د. عليتحت إشراف:  
 .، د. هانى إبراهيم خضر

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
       أ.د. محسن عبده أبو مندور      أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساه مشرفاه و
                 أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى   أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضواه 
مشرفاه               بالكليةأستاذ         أ.د. علياء عادل بدوى    -3
ًه و  عضوا ه
مشرفاه  أستاذ مساعد بايئة الطاقة الذريةأ.د. نادر محمود عبد الحليم      -4
ًه و  عضوا ه

ماجستير 
العلوم 
 الاندسية
نسبة 

اإلقتباس 
29% 

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 خالد مؤمن يس محمدالطالب:  اسم 

 .تطبيقات الاندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د.  سعيد عبد المجيد عجمىتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

 
 خريف
2017 

وافق 
 المجلس
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                أ.د. محمد السيد ناجى           أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساه 

                ن عبده أبو مندور      أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. محس -2
 عضواه 

مشرفاه        أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى   أستاذ متفرغ بالكلية -3
 عضواه و

                أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. هناء حسن أبو جبل         -4
 عضواه 

                        أ.د. علياء عادل بدوى           أستاذ بالكلية -5
 عضواه 

 

 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  عشر  حادى

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد رضا السيد شوماناسم الطالب:  

 .تحليل أداء الرفاصات البحرية رأسية المحورموضوع: 
Vertical axis marine propeller performance 

analysis. 
أ.د. محمد عباس قطب ، أ.د. عادل عبد الحليم بنوان تحت إشراف:  

 .، د. ياسر محمد أحمد عبد الرازق

 دكتوراه
 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 



34 

  2018 /12/9بتاريخ  الثانيةالجلسة 

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

 نشائية.الاندسة اإل،  الميكانيكية، الاندسة في:  2018 ربيعدبلوم الدراسات العليا 
 وافق المجلس على إعتماد النتيجة. القرار:

 

 د نتيجةالنظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتما - 2
 اإلمتحان الشامل لكل من :

 اإلسم  القسم

 الاندسة الكيميائية
 أحمد صالح الدين عبد العزيز

 أحمد بدر الدين مختار حسين الديب

 خالد فرج شحاته سالمة الاندسة الكاربية

 وافق المجلس على إعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل. القرار:
 

 

 

 


