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  2241/ 41/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

عبد  /برئاسة السيد األستاذ الدكتور 2241/ 2/ 41اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  -خالد السيد جعفر / سر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأمانة  عميد الكلية –العزيز حسانين قنصوة 

 :وقد حضر الجلسة كل من وتنمية البيئة
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مجدى عبد العظيم سليمان. د.أ 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب سعيد محمد عبد القادر عالم. د.أ 

   رؤساء األقسام 
 عبد الحميد عطيه السيد . د.أ  على محمد على عكاز. د.أ 
 هشام على سعد زين الدين. د.أ  حسام الدين محمد مراد مغازى. د.أ 
 شعبان على عطيه نصير. د.أ  طارق عبد الحميد فرغلى. د.أ 
 تامر حلمى عبد الحميد حسن. د.أ  مسعد مصلح عبد المجيد. د.أ 
 مدحت عبد المعطى مصطفى. د.أ  محمد السيد محمد النجار. د.أ 
 هناء جمدى أبو جبل. د.أ  عمرو أحمد عبد المنعم المصرى. د.أ 
 عبد هللا مصطفى خليل. د  عفاف خميس إبراهيم العوفى. د 

   أساتذة من األقسام
 مظهر بسيونى طايل. د.أ  محمد أحمد إبراهيم سلطان. د.أ 
 محمد عبد الحميد إسماعيل. د.أ  مصطفى الجمال مصطفى محمد. د.أ 
 محمد عبد الرازق محمد رزق. د.أ  محمد محمد القصبى خليفة. د.أ 
 محمد عبد الواحد يونس. د.أ  محمود على جبر زراع. د.أ 
 على فؤاد سعيد بكر. د.أ  علياء عادل محمد بدوى. د.أ 

   مدرسين من األقسام
 سعيد عبد اللطيف شبل. د  غنيمحمدى محمد الحصافى . د 
   أعضاء مجلس الكلية من الخارج 
 أعضاء من خارج الكلية. ب  أعضاء من داخل الكلية. أ 
 أسامة السيد الجناينى/ السيد المهندس   عصام أحمد أحمد سالم. د.أ 
 عصام الدين أحمد ثابت/ د . ح.السيد اللواء أ  سعيد السيد إسماعيل الخامى. د.أ 
   محمد عبد الفتاح محمد شامة. د.أ 
   محيى الدين صالح الدين شكرى. د.أ 
   محمد نشأت عباس فرس. د.أ 

  (مدير وحدة ضمان الجودة)أحمد حسنى الحيوى . د.أ مدعـوون
المدير التنفيذى للمركز الهندسى )وائل على بخيت . د.أ

 (لقطاع الهندسة المدنية والمعمارية
راجى على رفعت . إيهاب جابر أحمد أدم ، د. رمضان خليل عبد المجيد الكيال ، د. د.أ ماجد نجيب عبد الملك ،. د.أ: تغيب عن الحضور

 حمدى
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مع تعديل ،  1027 يناير 20بتاريخ  1026/1027للعام الجامعى  سادسةلاالتصديق على محضر الجلسة تم :  أولا 

مة نادر محمود عبد الحليم إلى أستاذ مساعد بهيئة الطاقة الذرية بالقاهرة فى الموضوعات العا. د.وظيفة ا
 ينماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية المقدمة من الطالب تيىالحكم على رسال فى تشكيل لجنتى( دراسات العليا)
  .موسامبوكو بابىجاتوتو بالسيد ، و/ 

  كلية عميد الكلية ضحايا حادث األتوبيس الذى استقله بعض الطالب من / نعى السيد األستاذ الدكتور
وقرأ الفاتحة نويبع ، ووقف مجلس الكلية دقيقة حداد إلى مدينة جامعة اإلسكندرية فى رحلة  -الصيدلة 
 .على أرواح الضحاياترحماً 

- : الموضوعات العامة:  اا ثاني
 .2241مارس  22الكلية علماً بتحديد ميعاد حفل الوفاء والتفوق يوم الخميس الموافق إحاطة مجلس تم  – 4

 .بالكليةالمعملية بتشكيل وحدة صيانة األجهزة إحاطة مجلس الكلية علماً تم  – 2

عميد الكلية مجلس الكليةة علمةاً بمةا تةم خةالل المدرسةة الشةتوية التةى أقيمةت لطةالب كليةة / أحاط السيد األستاذ الدكتور  – 2
نةة األبحةاث الهندسة من أقسام هندسةة الحاسةب والةنظم ، والهندسةة الميكانيكيةة ، والهندسةة الكهربيةة ، بالتعةاون مةع مدي

ة التى نفذها الطالب ، وتم فتح باب التقةدم بمقترحةاتهم إلةى نةادى اإلبةدان الهندسةى العلمية ببرج العرب ، واألفكار االبداعي
 .ألن الجزء األكبر منها يمكن تحويله إلى منتجات
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 شئون هيئة التدريس
 الترقيات والتعيينات: أوالً 
 التعيين فى وظيفة عالم ممتاز  -
 القرار الموضون القسم الوظيفة االسم م

 فؤاد رزق هللا برسوم . د.أ 2
عالم ممتاز 
 متعاقد

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظةةةةر فةةةةى إقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةة ن 
سةةةيادته كعةةةالم  تجديةةةد تعاقةةةدالموافقةةةة علةةةى 

ممتةةاز متعاقةةد لمةةدة عةةام ثالةةث اعتبةةاراً مةةن 
 22/2/2242وحتى  4/2/2241

وافق 
 المجلس

 حسن البنا سعد فتح. د.أ 1
عالم ممتاز 
 متعاقد

الهندسة 
 الميكانيكية 

النظةةةةر فةةةةى إقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةة ن 
سةةةيادته كعةةةالم  تجديةةةد تعاقةةةدالموافقةةةة علةةةى 

ممتةةاز متعاقةةد لمةةدة عةةام سةةابع اعتبةةاراً مةةن 
  44/2/2242وحتى  42/2/2241

وافق 
 المجلس

 

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

 نهى عثمان قرنى غريب. د 2
أستاذ 
 مساعد

الهندسة 
 الكهربية

فةةةةةى إقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم النظةةةةةر 
بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةنح 

 ةاللقةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة اسةةةةةةةةيادته
بالقسةةةةةةم وذلةةةةةة  بنةةةةةةاءا علةةةةةةى  أسةةةةةةتاذ
 .للترقيات  ةالعلمي ةاللجن ةتوصي

وافق 
 المجلس

1 
نيرمين عبد العزيز محمد . د

 حراز 
أستاذ 
 مساعد

 هندسة االنتاج 

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم 
مةةةةةةةةةةنح بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةةى 

 ةاللقةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة اسةةةةةةةةيادته
بالقسةةةةةةم وذلةةةةةة  بنةةةةةةاءا علةةةةةةى  أسةةةةةةتاذ
 .للترقيات  ةالعلمي ةاللجن ةتوصي

وافق 
 المجلس

3 
العربى مرسى محمود . د

 عطية 
أستاذ 
 مساعد

الهندسة 
 الميكانيكية 

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم 
بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةنح 
 ةسةةةةةةةةيادته اللقةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة

بالقسةةةةةةم وذلةةةةةة  بنةةةةةةاءا علةةةةةةى  أسةةةةةةتاذ
 .للترقيات  ةالعلمي ةاللجن ةتوصي

وافق 
 المجلس

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

 عمرو زكريا حافظ الوكيل . د 4
أستاذ 
 مساعد

الهندسة 
 االنشائية 

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم 
بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةنح 
 ةسةةةةةةةةيادته اللقةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة

بالقسةةةةةةم وذلةةةةةة  بنةةةةةةاءا علةةةةةةى  أسةةةةةةتاذ
 .للترقيات  ةالعلمي ةاللجن ةتوصي

وافق 
 المجلس

 

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

2 
عمرو محمد محمد عبد . د

 الرازق 
 مدرس

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم 
مةةةةةةةةةةنح بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةةى 

سةةةةةةةةيادته اللقةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةةة 
بنةةةةةاءاً علةةةةةى بالقسةةةةةم  أسةةةةةتاذ مسةةةةةاعد

 توصةةةةةةةةية اللجنةةةةةةةةة العلميةةةةةةةةة الدائمةةةةةةةةة 
 .للترقيات

وافق 
 المجلس

وافق النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم الرياضيات  مدرسسعيد عبد اللطيف محمد . د 1



5 

  2241/ 41/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

والفيزياء  شبل 
 الهندسية 

مةةةةةةةةةةنح بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةةى 
سةةةةةةةةيادته اللقةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةةة 

بنةةةةةاءاً علةةةةةى بالقسةةةةةم  أسةةةةةتاذ مسةةةةةاعد
 توصةةةةةةةةية اللجنةةةةةةةةة العلميةةةةةةةةة الدائمةةةةةةةةة 

 .للترقيات

 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضون القسم الوظيفة االسم م

2 
هادى محمد نش ت عباس . د 

 فرس   
مدرس 
 مساعد

 هندسة االنتاج

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم 
بشةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةى تعيةةةةةةةةةين 

 مةةةةةةةةةةدرسفةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة  سيةةةةةةةةةةـادته
علةةةةةةةةةى درجةةةةةةةةةة  بالقسةةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةةوله

 .الدكتوراة 

وافق 
 المجلس
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 مساعد التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضون القسم الوظيفة االسم م

 معيدة    رانيا محمد محمد ابراهيم. م  2
الحاسب هندسة 

  والنظم

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى تعيةةةةةةةةةةين 

مةةةةةةةةةدرس سةةةةةةةةةيادتها فةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةة 
بالقسةةةةةةةم لحصةةةةةةةولها علةةةةةةةى  مسةةةةةةةاعد

 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

 معيد محمد على الصافى بلبع. م  1
الهندسة 
  الميكانيكية 

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى تعيةةةةةةةةةةين 

مةةةةةةةةةةدرس سةةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة 
بالقسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله علةةةةةةةةى  مسةةةةةةةةاعد

 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

3 
مصطفى محمود على . م 

 مشرى
 معيد

الحاسب هندسة 
 والنظم

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
بشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى تعيةةةةةةةةةةين 

مةةةةةةةةةةدرس سةةةةةةةةةةيادته فةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة 
بالقسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله علةةةةةةةةى  مسةةةةةةةةاعد

 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

 

 %(41نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات : ثانياً 

 القرار الموضون القسم الوظيفة االسم م

2 
محمةةد ياسةةر محمةةد انةةور . د.ا

 خليل 
 أستاذ متفرغ

الهندسة النووية 
 واالشعاعية 

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةة ن 
إعةارة سةيادته لمةدة  تجديةدالموافقة علةى 

للعمةةةل كمةةةدير إدارى  عةةةام حةةةادى عشةةةر
لضةةةةوء السةةةةنكروترون  للمركةةةةز الةةةةدولى

للعلةةوم التجريبيةةة وتطبيقاتهةةا فةةى الشةةرق 
 2/4/2241األوسةةط بةةاألردن إعتبةةاراً مةةن 

مةةع إعتبارهةةا مهمةةة ) 4/4/2242وحتةةى 
 (قومية

: علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةمنسةةةةبة اإلعةةةةارة 
4221% 

وافق 
 المجلس

 أستاذ متفرغ  إيناس فاروق حمدى. د.ا 1
الهندسة 
  المعمارية

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةة ن 
إعارة لسةيادتها للعمةل  منحالموافقة على 

بجامعة فاروس لمدة تسعة أشهر إعتبةاراً 
 24/42/2241وحتى  4/2/2241من 

: نسةةةبة اإلعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم 
41% 

وافق 
 المجلس

   %(41نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات :  تابع

 محمد فؤاد محمد عوض . د 3
مدرس 
  متفرغ

الهندسة 
 المعمارية

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةة ن 
إعةةارة سةةيادته للعمةةل  تجديةةدالموافقةةة علةةى 

بمركز الحفاظ على تةراث االسةكندرية لمةدة 
إعتبةةاراً مةةن ( فةةى إطةةار العةةام العاشةةر)عةةام 

 22/9/2241وحتى  4/42/2241
 %41: نسبة اإلعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

 أمل عبد الرحيم النحاس . د 4
أستاذ 
 مساعد 

هندسة الحاسب 
 والنظم 

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةة ن 
إعةارة سةيادتها للعمةل  تجديةدالموافقة على 

يةوم  22بالجامعة البريطانية بالقاهرة لمةدة 

وافق 
 المجلس
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إعتبةةةةاراً مةةةةن ( اسةةةةتكماالً للعةةةةام العاشةةةةر)
 22/2/2241وحتى  4/2/2241

 %22: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

 محمد فؤاد محمد مدكور . د 5
أستاذ 
 مساعد 

 هندسة كهربية 

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةة ن 
سةةيادته للعمةةل بشةةركة لإعةةارة  رفةةض مةةنح

هةواوى للتكنولوجيةا واالتصةاالت بالواليةات 
حةةادى )المتحةةدة االمريكيةةة لمةةدة عةةام اول 

وحتةى  4/4/2241إعتبةاراً مةن ( عشر كلةى
24/42/2241. 

 %22: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

رفض 
مجلس ال

منح 
سيادته 
 اإلعارة

 ريمون فايق عزيز اسكندر .د 6
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 
 االنشائية 

النظةةةةر فةةةةى إقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةة ن 
لسةيادته لمةدة عةام  إعةارة منحالموافقة على 

سةةتاذ مشةةار  بقسةةم الهندسةةة المدنيةةة  ول كأ
جامعةةة  –بكليةةة الهندسةةة وتقنيةةة المعلومةةات 

 -جةةةدة  –ذهبةةةان  –والتكنولوجيةةةا االعمةةةال 
مةةةةن  إعتبةةةةاراً المملكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية 

 44/2/2242وحتى  42/2/2241

 %42: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

7 
محمد صالح السةيد محمةود . د

 عبد الفتاح 
 مدرس 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةة ن 
لسيادته لمدة عام إعارة  منحالموافقة على 

ول للعمةةل بمعهةةد االداء الكةةويتى للتةةدريب أ
مةةةةةةن  عتبةةةةةةاراً إهلةةةةةةى بدولةةةةةةة الكويةةةةةةت األ
 22/2/2242وحتى  4/2/2241

 %1: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

   %(41نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات :  تابع

8 
براهيم يوسةف أحمد إسالم إ. د

 عشرى
 مدرس 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةة ن 
لسةيادته للعمةل  إعةارة مةنحالموافقة على 

كباحةةةةث مشةةةةار  بجامعةةةةة فيرجينيةةةةا تةةةة  
مةةن  بةةاراً عتإبالواليةةات المتحةةدة االمريكيةةة 

اليوم التةالى إلنتهةاء المهمةة ) 1/2/2241
 2/2/2242حتةةةةةةةى ( العلميةةةةةةةة لسةةةةةةةيادته

 (تاريخ نهاية العقد)
 %1: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

 

 اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: ثالثاً 
 القرار الموضون القسم الوظيفة االسم م

2 
حسةةةةةةام محمةةةةةةد حسةةةةةةان . د.ا

 شلبى 
 أستاذ

الهندسة 
 الكهربية 

 النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةة ن
م مةةن دعلةةى الطلةةب المقةة تطبيةةق اللةةوائح

سيادته لمنحه تصريح بالعمل خةالل فتةرة 
التةةةى تعمةةةل بمؤسسةةةة  مرافقةةةة الزوجةةةة

السوم للمقاوالت العامة بالمملكة العربيةة 
حةةادى عشةةةر )أول السةةعودية لمةةدة عةةام 

وحتةةةى تةةةاريخ القيةةةام  مةةةن عتبةةةاراً إ( كلةةةى
41/4/2242  

 سنوات  42:  رةعدد سنوات اإلعا

وافق 
 المجلس

على تطبيق 
اللوائح 

الطلب على 
المقدم من 
 سيادته

1 
محمةةةةةةةةود محمةةةةةةةةد عبةةةةةةةةد . د

 الحميد زيتون 
 مدرس 

الهندسة 
 الكهربية 

النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةة ن 
 خاصةه ةسيــةـادته أجــــــــةـاز رفض منح

تم رفض 
منح سيادته 
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بدون مرتةب لمرافقةة الزوجةه التةى تعمةل 
بمةةدارس تربيةةة االبنةةاء االهليةةة بالمملكةةة 

حةةادى )ول أالعربيةةة السةةعودية لمةةدة عةةام 
 1/42/2241مةةةن  عتبةةةاراً إ( عشةةةر كلةةةى

 1/42/2241وحتى 
 سنوات 42:  ةعدد سنوات اإلعار

 األجازة

 



9 

  2241/ 41/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

 الزوج أو الزوجةاإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة : تابع

3 
نشةةةةةةةةةةةةةةةةةوى صةةةةةةةةةةةةةةةةةالح . د

 مصطفى 
 مدرس 

الهندسة 
 الكهربية 

النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةة ن 
سيــةةةةةةةـادتها  تجديةةةةةةةد الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى

بةدون مرتةب لمرافقةة  ةخاصة ةأجـــــــــاز
 ALSTOM فةةى الةةزوج الةةذى يعمةةل

GRID LLC  بالواليةةةةةات المتحةةةةةدة
مةةةةةن  عتبةةةةةاراً إ لعةةةةةام عاشةةةةةر االمريكيةةةةةة

  22/9/2241حتى  4/42/2241
 اليوجد: عدد سنوات اإلعارة 

وافق 
 المجلس

4 
نةةةةةةةةرمين عبةةةةةةةةد القةةةةةةةةةادر . د

 عبد العزيز محمد  
 مدرس 

الهندسة 
 الكهربية 

النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةة ن 
 ةسيــةةةةةـادتها أجــــــــةةةةةـاز  رفةةةةةض مةةةةةنح

بدون مرتب لمرافقةة الةزوج الةذى  ةخاص
                                                فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى يعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

 Huawei Technology USA Inc 

 لمةةدة عةةامبالواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة  
مةةةةن  عتبةةةةاراً إ (حةةةةادى عشةةةةر كلةةةةى) أول
  24/42/2241حتى  4/4/2241

 سنوات42:عدد سنوات اإلعاره 

تم رفض 
منح 

سيادتها 
 جازةاأل

 

 أجازة جمع مادة علمية: اً رابع
 القرار الموضون القسم الوظيفة االسم م

2 
مصةةةةةةةةةةةةةةطفى محمةةةةةةةةةةةةةةود . م

 عايش
 معيد

الهندسة 
 الكهربية 

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةة ن 
سيــةةـادته أجــــــــةةـازة  مةةنحالموافقةةة علةةى 

جمع مادة علمية بةدون مرتةب إعتبةاراً مةن 
سةةةةةيادته ) 22/1/2241حتةةةةةى  4/2/2241

مسةةةةجل ماجسةةةةتير علةةةةوم هندسةةةةية بكليةةةةة 
جامعة عين شمس منةذ أكتةوبر  –الهندسة 
2242) 

وافق 
 المجلس
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   -: التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد:  اً خامس

 القرار الموضون القسم الوظيفة االسم م

 أستاذ متفرغ محمد نور الدين سعيد . د.ا 2
الهندسة 

 الميكانيكية   

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجلةةةةةس القسةةةةةم بشةةةةة ن 
علةةةةةى قبةةةةةول العةةةةةذر المقةةةةةدم مةةةةةن  الموافقةةةةةة

سةةةةةةيادته لاجةةةةةةازة الخاصةةةةةةة بةةةةةةدون مرتةةةةةةب 
يةةةةةةةوم  إعتبةةةةةةةاراً  42الممنوحةةةةةةةة لةةةةةةةه لمةةةةةةةدة 

وحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  41/42/2241مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
وتسةةةةةةةةةةلم سةةةةةةةةةةيادته العمةةةةةةةةةةةل  29/42/2241

متجةةةةةةةةةةةاوزاً  1/4/2241بالكليةةةةةةةةةةةة بتةةةةةةةةةةةاريخ 
وذلةةةةةة  نظةةةةةةراً بخمسةةةةةةة أيةةةةةةام مةةةةةةدة االجةةةةةةازة 

لظةةةةةةةروف الطيةةةةةةةران وفقةةةةةةةاً للطلةةةةةةةب المقةةةةةةةدم 
 .قة القسم المختصمن سيادته ومواف

وافق 
 المجلس

1 
السةةيد محمةةد عبةةد الجةةواد . د.ا

 مرزوق 
 أستاذ متفرغ

الهندسة 
 الميكانيكية   

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجلةةةةةس القسةةةةةم بشةةةةة ن 
علةةةةةى قبةةةةةول العةةةةةذر المقةةةةةدم مةةةةةن  الموافقةةةةةة

سةةةةةيادته لاجةةةةةةازة الخاصةةةةةةة بةةةةةةدون مرتةةةةةةب 
لمرافقةةةةةة الزوجةةةةةة الممنوحةةةةةة لةةةةةه إعتبةةةةةاراً 

وحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  21/2/2241مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
بالمملكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  24/1/2241

السةةةةةةةةةةعودية وتسةةةةةةةةةةةلم سةةةةةةةةةةيادته العمةةةةةةةةةةةل 
متجةةةةةةةةةاوزاً  49/4/2241بالكليةةةةةةةةة بتةةةةةةةةاريخ 

بخمسةةةةةةة أشةةةةةةهر وثمانيةةةةةةةة مةةةةةةدة االجةةةةةةازة 
لظةةةةةةروف وذلةةةةةة  نظةةةةةةراً  وعشةةةةةةرون يومةةةةةةاً 

هامةةةةةة خاصةةةةةة وفقةةةةةاً للطلةةةةةب المقةةةةةدم مةةةةةن 
 .سيادته وموافقة القسم المختص

وافق 
 المجلس

3 
محمةةةةةةود عبةةةةةةد الفتةةةةةةاح . د.ا

 مصطفى 
 أستاذ متفرغ

الهندسة 
 الميكانيكية   

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجلةةةةةس القسةةةةةم بشةةةةة ن 
علةةةةةى قبةةةةةول العةةةةةذر المقةةةةةدم مةةةةةن  الموافقةةةةةة

سةةةةةةةةةةيادته لاجةةةةةةةةةةازة االعتياديةةةةةةةةةةة لمةةةةةةةةةةدة 
 9/1/2241شةةةةةةةةةةةةةهرين إعتبةةةةةةةةةةةةةاراً مةةةةةةةةةةةةةن 

وتسةةةةةةةةةةةةلم سةةةةةةةةةةةةيادته  2/9/2241وحتةةةةةةةةةةةةى 
 41/42/2241العمةةةةةةةةةل بالكليةةةةةةةةةة بتةةةةةةةةةاريخ 

شةةةةةةةةهر متجةةةةةةةةاوزاً مةةةةةةةةدة االجةةةةةةةةازة لمةةةةةةةةدة 
وذلةةةةةةةةة  نظةةةةةةةةةراً لتعةةةةةةةةةرض وسةةةةةةةةةتة أيةةةةةةةةةام 

سةةةةيادته لحةةةةادث وفقةةةةاً للطلةةةةب المقةةةةدم مةةةةن 
 .المختصسيادته وموافقة القسم 

وافق 
 المجلس

 

   -: اإلستقاالت وإنهاء الخدمة:  سادساً 

 القرار الموضون القسم الوظيفة االسم م

2 
يسةةرى محمةةد عبةةد السةةالم . م 

 الزهيرى  
مدرس 

 ساعد م
هندسة 

 المواصالت 

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
تطبيةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةى  الموافقةةةةةةةةةةبشةةةةةةةةة ن 

نهةةةةةةاء خدمةةةةةةة إالقواعةةةةةةد والقةةةةةةوانين ب
منةةةةةذ سةةةةةيادته النقطاعةةةةةه عةةةةةن العمةةةةةل 

13/5/6132. 

وافق 
 المجلس

 

- : اإلنتدابات واإلستشارات: اً سابع
 القرار الموضون القسم الوظيفة االسم م

2 
هشام عبد الخالق عبد . د.ا

 الخالق السيد 
 أستاذ 

الهندسة 
 االنشائية 

النظةةةةةةةر فةةةةةةةةى اقتةةةةةةةةراح مجلةةةةةةةةس القسةةةةةةةةم 
سةةةةةةةيادته بشةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى نةةةةةةةدب 

للعمةةةةةةةةل مستشةةةةةةةةاراً هندسةةةةةةةةياً بالجامعةةةةةةةةة 

وافق 
 المجلس
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المصةةةةةةةةةةةةةةةةةرية اليابانيةةةةةةةةةةةةةةةةةة للعةةةةةةةةةةةةةةةةةاوم 
والتكنولوجيةةةةةةةةا خةةةةةةةةالل العةةةةةةةةام الجةةةةةةةةامعى 

، وذلةةةةةةةة  يةةةةةةةةوم الخمةةةةةةةةيس  2241/2241
 .من كل أسبون

1 
مجدى حسين محمود . د.ا

 راتب ناجى
 أستاذ متفرغ

هندسة 
الحاسب 
 والنظم

 ةالنظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن الموافق
على ندب سيادته للعمل بمكتبة االسكندرية 

، وذل     4/2/2241لمدة عام إعتباراً من 
يومى األربعاء والخميس من كل أسبون 

 .ساعة أسبوعياً  41ولمدة 

وافق 
 المجلس

 شوقى السيد شعبان . د 3
مدرس 
 متفرغ 

هندسة ال
 كهربية ال

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

خالل ثار العالى للسياحة والفنادق وترميم اآل
للعام الجامعى الفصل الدراسى االول 

ولمدة  ألثنين، وذل  يوم ا 2241/2241
 .أسبوعياً  ساعتان

وافق 
 المجلس

 ستاذ أ على عبد الحكم على عبده . د.ا 4
الهندسة 
 االنشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية 

خالل الفصل جامعة اإلسكندرية  -الزراعة 
 2241/2241للعام الجامعى  الثانىالدراسى 

 1، وذل  يوم األثنين من كل أسبون ولمدة 
 1ساعة واحدة نظرى و)ساعات أسبوعياً 

 (ساعات عملى

وافق 
 المجلس

 -: اإلنتدابات واإلستشارات:  تابع

 مدرس  مى عبد الفتاح فايد. د 5
الهندسة 
  الصحية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للتدريس  االموافقة على ندب سيادته

بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج 
للعام  الثانىخالل الفصل الدراسى  مريوط

، وذل  يوم األثنين  2241/2241الجامعى 
 .ساعات أسبوعياً  2من كل أسبون ولمدة 

وافق 
 المجلس

6 
حمد محمد أاسماعيل . د

 محروس 
 مدرس

الهندسة 
 االنشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية 

خالل الفصل جامعة اإلسكندرية  -الزراعة 
 2241/2241للعام الجامعى  الثانىالدراسى 

 1، وذل  يوم األثنين من كل أسبون ولمدة 
 1ساعة واحدة نظرى و)ساعات أسبوعياً 

 (ساعات عملى

وافق 
 المجلس

7 
عبد اللطيف السيد عبد . م

 اللطيف 
 معيد 

الهندسة 
 االنشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية 

خالل الفصل جامعة اإلسكندرية  -الزراعة 
 2241/2241للعام الجامعى  الثانىالدراسى 

 1، وذل  يوم األثنين من كل أسبون ولمدة 
 .ساعات عملى أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 معيد  اسالم محمد كمال منصور . م 8
الهندسة 
 االنشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
الموافقة على ندب سيادته للتدريس بكلية 

خالل الفصل جامعة اإلسكندرية  -الزراعة 
 2241/2241للعام الجامعى  الثانىالدراسى 

 1، وذل  يوم األثنين من كل أسبون ولمدة 
 .ساعات عملى أسبوعياً 

وافق 
 المجلس
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 -: يستجد من أعمالما : اً ثامن
القسةةةةةم مجلةةةةةس  هندسةةةةةة الةةةةةرى والهيةةةةةدروليكا مجلةةةةةس قسةةةةةمقةةةةةرار  إعتمةةةةةاد وافةةةةةق مجلةةةةةس الكليةةةةةة علةةةةةى .4

هشةةةةةةةام عبةةةةةةةد / التويفةةةةةةةل الخاصةةةةةةةة بالسةةةةةةةيد المهنةةةةةةةدس  شةةةةةةةهادةإعتبةةةةةةةار علةةةةةةةى  بالموافقةةةةةةةةبةةةةةةةالتفويض 

، طبقةةةةةةاً لقةةةةةةرار مجلةةةةةةس  6136والتةةةةةةى حصةةةةةةل عليهةةةةةةا فةةةةةةى ديسةةةةةةمبر عةةةةةةام الكةةةةةةريم حسةةةةةةين الةةةةةةدرديرى 

 . على أنه أصلح بالنسبة لتعيين سيادته فى وظيفة مدرس مساعدالجامعة 
 

لغةةةةةاء ترشةةةةةيح السةةةةةيد إاقتةةةةةراح مجلةةةةةس قسةةةةةم الهندسةةةةةة الكهربيةةةةةة بشةةةةة ن  وافةةةةةق مجلةةةةةس الكليةةةةةة علةةةةةى .2

ن صةةةةةدر قةةةةةرار أحمةةةةةد البلتةةةةةاجى لشةةةةةغل وظيفةةةةةة معيةةةةةد بالقسةةةةةم حيةةةةةث سةةةةةبق أيحيةةةةةى كامةةةةةل / المهنةةةةةدس 

 وظيفةةةةةة معيةةةةةد ولةةةةةم يقةةةةةم سةةةةةيادته بتسةةةةةلم العمةةةةةلينةةةةةه فةةةةةى يلتع 9/2/6132بتةةةةةاريخ  859الجامعةةةةةة رقةةةةةم 

 .خارجلل، وقدم إعتذار لسفره 
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 الشئون التعليمية

 1026/1027للعام الجامعى  خريفنتائج الخريجيين من البرامج العلمية المتخصصة لفصل ال اعتمد مجلس الكلية – 4

 :وبيانها كالتالى 

 برنامج العمارة والتشييد - أ

No. of Students GPA 

0 4.00 - 3.70 

0 3.69 - 3.30 

0 3.29 - 3.00 

0 2.99 - 2.70 

1 2.69 - 2.30 

1 2.29 - 2.00 

2  
 

 برنامج هندسة الغاز والبتروكيماويات - ب

No. of Students GPA 

0 4.00 - 3.70 

0 3.69 - 3.30 

0 3.29 - 3.00 

0 2.99 - 2.70 

1 2.69 - 2.30 

2 2.29 - 2.00 

3  
 

 الكهروميكانيكابرنامج -ج
No. of Students GPA 

0 4.00 - 3.70 

0 3.69 - 3.30 

0 3.29 - 3.00 

2 2.99 - 2.70 

2 2.69 - 2.30 

9 2.29 - 2.00 

13  
 

 برنامج الحاسبات واالتصاالت-د
 No. of Students GPA 

0 4.00 - 3.70 

0 3.69 - 3.30 

0 3.29 - 3.00 

0 2.99 - 2.70 

0 2.69 - 2.30 

2 2.29 - 2.00 

2  
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 لشئون التعليميةا: تابع 
 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ، وعضوية / تشكيل لجنة برئاسة األستاذ الدكتور  وافق مجلس الكلية على – 4

 :كالً من 

  أحمد حسن متولى الشريف/ األستاذ الدكتور 

  محمد نش ت عباس فرس/ األستاذ الدكتور 
يوس ، وللجنة اإلستعانة بما تراه ، وذل  لضمان مة من األقسام العلمية لمرحلة البكالورداللوائح المقوذل  لمراجعة 

من لجنة القطان الهندسى بالمجلس  مع اإلطار المرجعى للوائح الصادرتوافق اللوائح التى تقدم من األقسام العلمية 

 األعلى للجامعات
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 العالقات الثقافية 

 

 -: العلميةالمؤتمرات  :أوالً 
 -: تقرير حضور مؤتمر

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 نيرمين عبد العزيز حراز. د.ا 4
أستاذ مساعد 
بقسم هندسة 

 االنتاج

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات 
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادتها عن 
حضورها المؤتمر السنوى لمعهد بحوث العمليات 
وعلوم االدارة الذى عقد خالل الفترة من 

بمدينة ناشفيل  41/44/2241حتى  42/44/2241
القاء محاضرة عن بالواليات المتحدة االمريكية وقد تم 

 .  المؤتمر بالقسم

وافق 
 المجلس

 

- : الدراسية جازاتاإل :اً ثاني
- :أجازة دراسية  اإليفاد فى  – أ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

4 
مصطفي خليل عبده . م

 صالح

مدرس مساعد  
بقسم الهندسة 
 الميكانيكية

النظةةر فةةي اقتةةراح مجلةةس القسةةم ولجنةةة الكليةةة للعالقةةات 
الثقافيةةة بالموافقةةة علةةي ايفةةاد سةةيادته فةةي  اجةةازة دراسةةية 

ا وذلة  لالسةتفادة درجةة الةدكتوراة مةن تركيةللحصول علةي 
 KOC من المنحة المقدمة لسيادته من  جامعة

  Graduate school of sciences &Engineering  

د اعتبةةاراً مةةن تةةاريخ السةةفر بمرتةةب لمةةدة عةةام قابةةل للتجديةة
 .يصرف بالداخل

تةةةاريخ تعيةةةين سةةةيادته فةةةي وظيفةةةة مةةةدرس مسةةةاعد فةةةي )
24/1/2241.) 

وافق 
 المجلس

 



27 

  2241/ 41/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

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

4 
شريف حسن عبد  .م

 القادر 

عيد بقسم م
الهندسة 

االنشائية وعضو 
االجازة الدراسية 

بجامعة 
نيومكسيكو 
بالواليات 
المتحدة 
 االمريكية

النظةةر فةةي اقتةةراح مجلةةس القسةةم ولجنةةة الكليةةة للعالقةةات 
الثقافيةةة بالموافقةةة علةةي مةةد االجةةازة الدراسةةيه لسةةيادته 
لمةةدة سةةبعة اشةةهر فةةى نطةةاق العةةام السةةادس إعتبةةاراً مةةن 

بةةدون مرتةةب أو تةةاريخ  24/42/2241حتةةى  4/1/2241
 .المناقشة ايهما اقرب

للحصةةةول علةةةى الماجسةةةتير مةةةن  4/1/2244سةةةافر فةةةى )
امريكا تم تغيير الغرض من الدراسةة مةن الماجسةتير الةى 

حتةةى  4/1/2241اخةةر مةةد عةةام إعتبةةاراً مةةن  -الةةدكتوراة 
عشةةةرة اشةةةهر اسةةةتكماال للعةةةام الخةةةامس " 24/1/2241

 "(.بمرتب وشهران فى نطاق العام السادس بدون مرتب

وافق 
 المجلس

 

- :منح عام للتدريب   – جـ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 مايكل جورج سيدهم. م 4

عيد بقسم م
الرياضيات 
والفيزياء 

الهندسية وعضو 
االجازة الدراسية 
بجامعة بوسطن  

بالواليات 
المتحدة 
 االمريكية

النظةةر فةةي اقتةةراح مجلةةس القسةةم ولجنةةة الكليةةة للعالقةةات 
الثقافيةةة بالموافقةةة علةةي مةةد االجةةازة الدراسةةيه لسةةيادته 

فتةةرة فةةى  42/42/2241حتةةى  24/1/2241إعتبةةاراً مةةن 
نطاق العةام السةادس بةدون مرتةب مةع مةنح سةيادته فتةرة 

اليوم التةالى ) 42/42/2241للتدريب العملي  إعتباراً من 
( اسةةتكمال العةةام السةةادس) 24/1/2241تةةى ح( للمناقشةةة

 . بدون مرتب 
للحصول على الدكتوراه  24/1/2244سافر سيادته  فى )

اخةةر مةةد حصةةل عليةةه العةةام الخةةامس حتةةى  -مةةن امريكةةا 
 (.بمرتب 22/1/2241

وافق 
 المجلس

2 
حمد أاسالم كامل . م

 بلتاجى

عيد بقسم م
هندسة الحاسب 
والنظم وعضو 
االجازة الدراسية 
بجامعة تكساس  

بالواليات 
المتحدة 
 االمريكية

النظةةر فةةي اقتةةراح مجلةةس القسةةم ولجنةةة الكليةةة للعالقةةات 
الثقافيةةة بالموافقةةة علةةي مةةد االجةةازة الدراسةةيه لسةةيادته 

تةةةةاريخ ) 49/2/2241حتةةةةى  24/1/2241مةةةةن  عتبةةةةاراً إ
 فترة فى نطاق العام السةادس بةدون مرتةب مةع( المناقشة

مةةةةةن  عتبةةةةةاراً إ ب العملةةةةةيمةةةةةنح سةةةةةيادته فتةةةةةرة للتةةةةةدري
 22/1/2241حتةى ( اليوم التالى للمناقشةة) 22/2/2241

 . نهاية العام السادس بدون مرتب 
للحصول على الةدكتوراه مةن  24/1/2244سافر سيادته  فى )

 22/1/2241ام الخامس حتى اخر مد حصل عليه الع -امريكا 
 (.بمرتب

وافق 
 المجلس

 

- :( بالعودةاإلنذار )تطبيق اللوائح   – جـ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 دينا عز الدين الزنفلى. م 4

معيدة بقسم 
الهندسة المعمارية 
وعضو االجازة 
الدراسية بمعهد 
ماساشوستى 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

النظةةر فةةى اقتةةراح مجلةةس القسةةم ولجنةةة الكليةةة للعالقةةات 
والمعمول بها على  الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائح

سةةةيادتها وذلةةة  بانةةةذارها بةةةالعودة خةةةالل شةةةهرين لعةةةدم 
موافاتنا بموقفها الدراسى ولم تعد ولم تتسةلم العمةل حتةى 

 تاريخه
للحصةةةةول علةةةةى الةةةةدكتوراه مةةةةن  21/2/2229سةةةةافرت فةةةةى )

 22/2/2241اخر مد حصلت علية العام السابع حتةى  –امريكا
 (.بدون مرتب

وافق 
 المجلس

2 
محمد صالح حمد أ. م

 الدين

مدرس مساعد 
بقسم الهندسة 
الكهربية وعضو 

النظةةر فةةى اقتةةراح مجلةةس القسةةم ولجنةةة الكليةةة للعالقةةات 
الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائح والمعمول بها على 

وافق 
 المجلس
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االجازة الدراسية 
 Aبجامعة تكساس 

& M 
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

رين لعةدم موافاتنةا سيادته وذل  بإنذاره بالعودة خالل شةه
 بموقفه الدراسى ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى تاريخه

للحصول علةى الةدكتوراه مةن قطةر  1/1/2242سافر فى )
اخر مد حصل علية  –"حول الى جامعة تكساس بامريكا"

 (. بمرتب 2/1/2241العام الرابع حتى 
 

- : للعلوم والتكنولوجيانية االيابالمصرية برنامج الجامعة  :ثالثاً 
 -: إحتساب فنرة تجاوز  – أ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 نجي ناجي فهمي بكريإ. م 4

ساعد  مدرس م
بقسم هندسة االنتاج 
وعضو برنامج  
الجامعة المصرية 
 اليابانية سابقاً 

النظةةةر فةةةي اقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم ولجنةةةة الكليةةةة 
علةةي إحتسةةاب الفتةةرة للعالقةةات الثقافيةةة بالموافقةةة 

التةةي تجاوزتهةةا سةةيادتها تسةةعة أيةةام إعتبةةاراً مةةن  
حتةى ( اليوم التالي لمناقشة الدكتوراة) 2/9/2241

إمتةداداً ( اليوم لسابق الستالم العمل) 41/9/2241
لالجازة ببرنامج الجامعة المصرية اليابانية للعلةوم 
والتكنولوجيةةةا بمرتةةةب نظةةةراً الخةةةالء طرفهةةةا مةةةن 

 .الجامعة
  - 22/9/2242بدايةةة دراسةةة سةةيادتها بالبرنةةامج فةةي )

اخر مد حصلت عليه ثالثة أشهر في نطاق العام الرابع 
ناقشةةت  – 22/9/2241حتةةي  4/1/2241اعتبةةاراً مةةن 
عةةةادت واسةةةةتلمت العمةةةةل  – 1/9/2241الدرجةةةة فةةةةي 
علمةةةةةاً بةةةةة ن الفتةةةةةرة مةةةةةن  41/9/2241بالقسةةةةةم فةةةةةي 

 (. ياجازة عيد االضح 41/9/2241حتي  9/9/2241

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
- :الهندسة اإلنشائية قسم : أولا 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

منح 
 الدرجات

 عماد عبد هللا على الجالل:  اسم الطالب

دراسة سلو  الكمرات من الخرسانة المسلحة عند الحد بين : موضون
 . الكمرات العادية والكمرات العميقة

Behavior of R.C. beams at the limit between ordinary 

and deep beams.  
حازم محمد . د.سعيد محمد عبد القادر عالم  ،  أ. د.أ:  تحت إشراف
 .عالء الدين السيد حلبة. البكرى  ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2244 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 وليد حسن شلبى على:  اسم الطالب

 .سلو  الوصالت المعدنية تحت ت ثير األحمال الدورية: موضون
أداء الوصالت المعدنية ذات لوح النهاية ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

الممتد والمزودة بمسامير من سبائ  ذات ذاكرة الشكل تحت ت ثير األحمال 
 .علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (الدورية

Performance of steel extended end plate shape memory 

alloy bolted connections under cyclic loading. 

محمد محمود الحويطى ، . د.فهمى على فتح الباب ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمود عبد السالم الفقى. د.أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً                أستاذ متفرغ بالكلية     فهمى على فتح الباب. د.أ -4
 رئيساً و
              رئيس القسم بالكليةى زين الدين    أستاذ وهشام عل. د.أ -2

 عضوا ً 
                       أستاذ بالكلية محمد محمود الحويطى     . د.أ -2

 ضواً عمشرفاً و
      كندا -وسترن أونتاريو ماجد على يوسف        أستاذ بجامعة . د.أ -1

 ضواً ع

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
42% 

 2244 ربيع
وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة اإلنشائية قسم : تابع

تغيير 
عنوان 
 البحث

 عمرو أشرف فتحى على سليمان:  اسم الطالب

 .التحليل الغير خطى لحركة السوائل في الخزانات: موضون
 .طارق محمد إبراهيم. محمود إبراهيم ، دعبد العزيز . د.أ: تحت إشراف
بحث السلو  الدورى ألجزاء الوصالت المعدنية كجزء من : إلى موضون 

 .الوصالت المقيدة للكمرات مع األعمدة بطريقة العناصر المحددة
Finite element investigation of hysteretic behavior of panel 

zone joints as a part of pre-qualified fully restrained steel 

beam-to-column connection. 
ديمترريوس ليجنوس األستاذ المساعد بالمعهد الفيدرالي . د.مع إضافة إسم أ

للتكنولوجيا بسويسرا إلى لجنة األشراف نظرا لخبرته في موضون البحث وتزويد 
حتفاظ الطالب بنتائج معملية تفيدة في عمل النموذج النظرى للرسالة مع اال

 .بالمواد التي تمت دراستها

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2241 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 محمد محمود سعد أبو اليزيد مقلد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2241 ربيع
وافق 
 المجلس

 دبلوم أحمد محمود عبد الشافعى أحمد:  اسم الطالب
 خريف
2241 

وافق 
 المجلس

 دبلوم محمد صالح الدين شكرى:  اسم الطالب
 خريف
2244 

وافق 
 المجلس

 

 :الهندسة الكهربية قسم : انياا ث

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

منح 
 الدرجات

 محمد محمود عبد العزيز الركايبى:  اسم الطالب

 . طريقة جديدة في تشفير البيانات: تشفير البيانات : موضون
خوارزميات جديدة لتشفير : رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح * 

 .البيانات

New algorithms for data encryption.  
 .فاطمة أحمد على. حسن محمد الكمشوشى ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

خريف 
2244 

وافق 
 المجلس

 كشكةأحمد جمال عبد اللطيف إبراهيم :  اسم الطالب

 . أمن و سالمة إسترجان الصور الرقمية: موضون
أمن وسالمة إسترجان الصور : رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح * 

 .واألصوات الرقمية
Security and Safety of digital images and sound restoration.  

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

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 نادر بركات حسن عبد الرحمن:  اسم الطالب

الطرق المعتمدة على تخفيض الجهد لبدء المحر  الحثى ثالثى : موضون
 . األطوار

Reduced voltage starting techniques of 3-phase 

induction motors.  
 .عمرو محمد عثمان الزواوى. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

خريف 
2242 

وافق 
 المجلس

إعادة 
تشكيل 
 ة لجن

 أحمد سمير مصطفى محمد الترجمان:  اسم الطالب

لإلشارات المتجانسة المتجاورة نحو تحديد أدق إلتجاه الوصول : موضون
 .بإستخدام تصنيف اإلشارات المتعددة وجذر تصنيف اإلشارات المتعددة

Towards a precise direction of arrival for adjacent 

 2242 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس
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 .coherent signals using music and root – music الحكم

أحمد خيرى . د.حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .(رحمه هللا)السعود  أبو

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً              أستاذ متفرغ بالكلية   حسن محمد الكمشوشى. د.أ -4
 رئيساً و
 أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة حلوانالسيد مصطفى سعد       . د.أ -2

 عضواً 
                            نور الدين حسن إسماعيل  أستاذ بالكلية. د.أ -2

 عضوا ً 
وذل  إلنتهاء المدة القانونية المحددة إلجراء المناقشة وظروف مرض * 

 .الطالب

تشكيل 
لجنة 
 الحكم
على 
الرسالة 
 التكميلية

 مهاب أحمد إبراهيم جابر:  اسم الطالب

لمغير الترددات تقييم جودة القدرة الكهربية وتصميم مرشح : موضون
 .اإلستاتى

Power quality evaluation and filter design for static 

frequency converter. 

 .كريم حسن يوسف. أحمد عبد هللا حسام الدين ، د. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً            بالكليةمتفرغ أستاذ   أحمد عبد هللا حسام الدين. د.أ -4
 رئيساً و
عميد شئون أعضاء هيئة التدريس               أحمد أحمد لطفى. د.أ -2

 باألكاديمية 
         العربية للعلوم والتكنولوجيا                                          

 عضواً 
                           بالكليةأستاذ    هشام بهاء الدين الرفاعى. د.أ -2

 عضوا ً 

رسالة 
 تكميلية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الت هيلى

 عماد ميالد عزيز ميخائيل:  اسم الطالب

تصميم وتنفيذ متحكم متين بإستخدام نظم حديثة للذكاء : موضون
 .الصناعى

Design and implementation of robust controller using 

modern artificial intelligence techniques. 

محمد زكريا . د.، أ(رحمه هللا)ناجى نجيب سولاير . د.أ:  تحت إشراف
 .راجى على رفعت. د.مدحت إبراهيم ، أ. د.مصطفى ، أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                      وى     أستاذ متفرغ بالكليةإبراهيم فؤاد العربا. د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً              محمد زكريا مصطفى       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2

 عضواً و
                      طلعت محمد عبد المنعم   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2

 عضوا ً 
            القسم بالكليةتامر حلمى عبد الحميد   أستاذ ورئيس . د.أ -1

 عضوا ً 
              محمد رزق محمد رزق     أستاذ مساعد متفرغ بالكلية. د.أ -1

 عضوا ً 

 
خريف 
2244 

وافق 
 المجلس

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من  13

الالئحه 
الداخلية للكلية  

المفعله بقرار و
 وزارى 

  3000رقم 

فى 
17/22/1006 

 أحمد مصطفى سعيد عمران:  اسم الطالب
 .مصطفى سعد حماد. إبراهيم فؤاد العرباوى ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .2242وحتى ربيع  2241لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع 
 2242 ربيع دكتوراه

وافق 
 المجلس

 إيهاب أبو بكر عبد الهادى عبد الرحمن:  اسم الطالب
عبد المنعم عبد البارى . د.، أالسيد عبد المعطى البدوى . د.أ: تحت إشراف 
 .محمد رزق محمد رزق. د.عبد القوى ، أ

 .2242وحتى ربيع  2241لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع 

 2242 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 إبراهيم أحمد أحمد ميز:  اسم الطالب
 .أشرف إبراهيم مجاهد. د.هشام بهاء الدين الرفاعى ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .2242وحتى ربيع  2241عام سادس إعتباراً من ربيع  لمدة
 2242 ربيع دكتوراه

وافق 
 المجلس

 وليد محمد سعيد عبد اللطيف حسن:  اسم الطالب
 محمد رزق محمد رزق. د.مظهر بسيونى طايل ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .2241وحتى خريف  2241لمدة عام سادس إعتباراً من خريف 
 دكتوراه

 خريف
2244 

 وافق
 المجلس

 شيماء محمد خميس إبراهيم:  اسم الطالب
كريم حسن محمد . نبيل حسن محمود عباسى ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .يوسف

 .2242وحتى ربيع  2241لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع 

 2242 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

مد فترة 
 التسجيل 

للماده تطبيقاَ 
من  13

الالئحه 
الداخلية للكلية  

المفعله بقرار و
 وزارى 

  3000رقم 

فى 
17/22/1006 

 نيهال محمد أمين محمد أنور:  اسم الطالب
مصطفى حسين على ، . د.السيد عبد المعطى البدوى ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .زياد أحمد رشاد الصحن. د

 .2242ربيع وحتى  2241لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع 

 2242 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 هشام أحمد حسن عابدين:  اسم الطالب
. طلعت محمد عبد المنعم ، د. د.محمد زكريا مصطفى ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .عالء الدين السيد حافظ

 .2241وحتى خريف  2241لمدة عام سادس إعتباراً من خريف 

 دكتوراه
 خريف
2244 

وافق 
 المجلس

 إسالم إبراهيم الشوربجى خميس السبع:  اسم الطالب
 .محمد عبد الرحمن عبده. د.مظهر بسيونى طايل ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .2241وحتى خريف  2241لمدة عام سادس إعتباراً من خريف 
 دكتوراه

 خريف
2244 

وافق 
 المجلس

 حازم عبد الحميد محمد الفحام:  اسم الطالب
 .عايدة على الشافعى. بسيونى طايل ، د مظهر. د.أ: تحت إشراف 

 .2241وحتى خريف  2241لمدة عام سابع إعتباراً من خريف 
 دكتوراه

 خريف
2229 

وافق 
 المجلس

 عالء حمام حسبو الحمراوى:  اسم الطالب
أحمد السيد بيومى أبو . أشرف إبراهيم مجاهد ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .العينين

 .2242وحتى ربيع  2241ربيع لمدة عام خامس إعتباراً من 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 سعد حسن عبد القادر:  اسم الطالب
أحمد السيد بيومى أبو . أشرف إبراهيم مجاهد ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .العينين

 .2242وحتى ربيع  2241لمدة عام خامس إعتباراً من ربيع 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 شيرين شوقى عبد الكريم:  اسم الطالب
 .مصطفى حسين على. د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .2242وحتى ربيع  2241لمدة عام خامس إعتباراً من ربيع 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 سلسبيل محمد األمير عثمان:  اسم الطالب
 .محب مينا إسكندر. د.مظهر بسيونى طايل ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .2242وحتى ربيع  2241لمدة عام خامس إعتباراً من ربيع 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 رضوى حامد عبد الخالق:  اسم الطالب
 .باسم محمود مختار. محمد رزق محمد رزق ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .2241وحتى خريف  2241عام خامس إعتباراً من خريف لمدة 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من  13

الالئحه 
الداخلية للكلية  

المفعله بقرار و
 وزارى 

  3000رقم 

فى 
17/22/1006 

 محمد محمد حسانينفاطمة :  اسم الطالب
 .أحمد رمضان عبد العزيز. د.مظهر بسيونى طايل ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .2241وحتى خريف  2241لمدة عام خامس إعتباراً من خريف 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 عمرو عادل عبد السالم المصرى:  اسم الطالب

 ماجستير
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس
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 طلبه
    

- :الهندسة المعمارية قسم : ثالثاا 

منح 
 الدرجات

 وسام حمدى عباس أحمد على:  اسم الطالب

علم النفس البيئي كمعيار تصميمى لتحديث فراغات البيئة : موضون
القصوى مدخل إلى إداراج المصفوفة متعددة األبعاد لمؤشرات 

 . المبنية والقصوىالسلو  ، البيئة 
Environmental psychology as a design criterion for 

retrofitting the extreme spaces – An approach of 

enrolling multidimensional matrix of behavioral, 

built, and extreme environments indicators.  
طارق عبد الحميد . د.محمد عبد العال إبراهيم ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد صبحى إبراهيم. فرغلى ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 آالء إبراهيم متولى إبراهيم الفرحاتى:  اسم الطالب

الوسائل واألساليب المستخدمة لصيانة وترميم المباني : موضون
 . (لصيانة لالساسات والحوائط)األثرية والتاريخية 

Techniques and methods of conservation for the 

built heritage (for foundation and walls).  
إبراهيم السيد . د.طارق عبد الحميد فرغلى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .معروف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 إسالم محمد حسن فتح هللا حسن:  اسم الطالب

نمذجة معلومات البناء في منع : إدارة معلومات البناء : موضون
 . وتقليل مخلفات البناء

Building information management: building 

information modeling in preventing and 

minimizing construction waste.  
إبراهيم السيد . د.ن عبد المقصود على ، أرمضا. د.أ:  تحت إشراف

 .معروف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2241 ربيع
وافق 
 المجلس

 سلوى محمود عبد الغنى سيد أحمد العدوى:  اسم الطالب

تطور تطبيقات الحاسب اآللى في التصميم الحضرى : موضون
دراسة تحليلية بإستخدام الواقع اإلفتراضى والكهف في عملية )

 . (التصميم الحضرى
The development of computer applications in 

urban design (analytical study using virtual reality 

and the cave in urban design process).  
خالد السيد الحجلة . د.يسرى عبد القادر عزام ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .زياد محمد طارق الصياد. ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد محمد قبيصى حسنين:  اسم الطالب

من أجل اإلكتفاء الذاتي في إستهال  : الخاليا الفوتوفولطية: موضون
مدخل )الكهرباء في المباني السكنية بمحافظة اإلسكندرية، مصر 

 . (إقتصادى
Photovoltaics: For self-sufficient electrical consumption 

in residential buildings. Alexandria, Egypt – Economic 

approach.  
 .محمد عاصم محمود حنفى. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

وافق  2241 ربيعماجستير  أحمد مختار على عنتر عرفات:  اسم الطالب
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مدخل : بناء بيوت رخيصة الثمن بإستخدام المواد المعاد تدويرها : موضون
 . مناخى –حيوى 

Building low cost houses using recycled materials: bio-

climatic approach.  
 .على فؤاد بكر. د.أ:  تحت إشراف

 المجلس الهندسة

 آية السيد عبد العزيز:  اسم الطالب

للتنمية ( LR)دراسة تحليلية لتطبيقات نظام تعديل األراضى : موضون
 . العمرانية

Analytical study of land readjustment (LR) technique 

applications for urban development.  
 .على فؤاد بكر. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس
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     -:المعمارية الهندسة قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد شريف محمد محمد الدقاق:  اسم الطالب

اإلستراتيجية المثلى لتصميم المباني الصناعية واإلرتقاء بها من : موضون
 .الناحية اإلنتاجية والجمالية واإلقتصادية

معيارية تصميم المباني الصناعية ما بين ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً ب ن هذا التحديد ال يمس ( اإلستدامة والمرونة التصميمية الرشيقة مبادئ

 .جوهر البحث
Industrial building design guideline between 

sustainability principles and lean manufacture. 

 .طارق عبد الحميد فرغلى. د.محمد عاصم حنفى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 : بحث منشور في المهندس المذكور له * 

33
rd

 IASTEM International Conference Cairo, Egypt. 

16-17 October 2016. 
  -: نة مكونة من جعلى أن تكون الل

                        محمد أنور الدرديرى         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً 

الكاديمية العربية أستاذ متفرغ با      محمد إبراهيم جمعة     . د.أ -2
 للعلوم 

                              والتكنولوجيا                                          
 عضواً 

أستاذ ورئيس القسم بالكلية   مشرفاً  طارق عبد الحميد فرغلى   . د.أ -2
 عضواً و

 عضواً أستاذ بالكلية   مشرفاً و    محمد عاصم محمود حنفى. د.أ -1
وحتى خريف  2241ع مد فترة التسجيل لمدة عام سابع إعتبارا من خريف م* 

2241. 

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 خريف
2229 

وافق 
 المجلس

 هبة مجدى محمد حسين جاهين:  اسم الطالب

 .تطبيقات الحاسب اآللى في العمارة الذكية: موضون
الذكية في المباني  فراغات الفصول: )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً ب ن هذا التحديد ال ( مدخل الوعى بسياق الفراغات: الجامعية 
 .يمس جوهر البحث

Smart classroom spaces in university building: 

context – awareness approach. 

 .زياد طارق الصياد. على فؤاد بكر ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : ور في المهندس المذكور له بحث منش* 

18
th

 International Conference on big data and 

smart cities, Amsterdam, Netherlands. 1-2 

December 2016. 
  -: نة مكونة من جعلى أن تكون الل

  باسل أحمد كامل             أستاذ بالجامعة األمريكية بالقاهرة. د.أ -4
 رئيساً 

                        أستاذ بالكليةحسن كمال عبد السالم    . د.أ -2
 عضواً 

أستاذ بالكلية              مشرفاً  على فؤاد بكر               . د.أ -2
 عضواً و

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 خريف
2244 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عمر باكير محمد عبد هللا:  اسم الطالب

 .مصراته حالة دراسية: مؤشرات اإلستدامة : موضون
Sustainability indicators: Case study of Misrata. 

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس
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 .إنجى الشريف. خالد السيد الحجلة ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

International Journal of New Technology and 

Research (IJNTR) January 2017 Vol.3, Issue-1   

(impact factor 1.59). 
  -: نة مكونة من جعلى أن تكون الل

باالكاديمية العربية للعلوم أستاذ مصطفى فهيم جبر    . د.أ -4
            والتكنولوجيا

                                                                                 
 رئيساً 

مشرفاً                     أستاذ بالكلية    خالد السيد الحجلة. د.أ -2
 عضواً و

          هانى عبد الجواد عياد  أستاذ بالكلية                    . د.أ -2
 عضواً 

ال تتعدى 
22% 

 مى محمد السعيد سالم القرموطى:  اسم الطالب

التخطيطية في الحفاظ على دراسة المعالجات المعمارية و: موضون
 .المناطق التاريخية من التجمعات العمرانية

آليات إدارة مشاريع الحفاظ : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
حى  –دراسة تطبيقية على المناطق التاريخية بمصر  –العمرانى 

 .علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث( الدرب األحمر
Mechanisms of managing urban conservation 

projects – case study historic areas in Egypt – 

Aldarb Alahmar. 

مصطفى يسرى . يسرى عبد القادر عزام ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .عنانى

  -: نة مكونة من جعلى أن تكون الل
مشرفاً        يسرى عبد القادر عزام      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
       أستاذ ورئيس القسم بالكليةطارق عبد الحميد فرغلى   . د.أ -2

 عضواً 
 Kore University ofأستاذ بجامعة      فابيو نيسللى            . د.أ -2

Enna                     
                                                                                

 عضواً 

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 خريف
2229 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 جورجىماريا نصر نجيب :  اسم الطالب

 .المباني عديمة الكربون: موضون
نحو دمج المباني عديمة الكربون : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

والمباني الخضراء عالية األداء في منتجعات في الساحل الشمالى 
علماً ب ن هذا التحديد ال يمس ( الغربى بمرسى مطروح في مصر

 .جوهر البحث
Integrating zero carbon and high performance 

green building in resorts in western Northern 

Coast, Marsa Matrouh, Egypt. 

 .سامر السيارى. على فؤاد بكر ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

American Scientific Research Journal for 

Engineering, Technology, and Sciences 

(ASRJET'S). 27 December 2016 Pages 364-390 
  -: نة مكونة من جعلى أن تكون الل

مشرفاً              على فؤاد بكر                  أستاذ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
                      هانى عبد الجواد عياد          أستاذ بالكلية. د.أ -2

 عضواً 
 منى حسن حسيب المصرى   أستاذ بكلية الفنون الجميلة     . د.أ -2

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 ياسمين طلعت أحمد نصر:  اسم الطالب

 .محاكاة الطبيعة في العمارة بإستخدام المواد الذكية: موضون
Using smart materials to mimic nature in architecture. 

 .وليد عبد العال. محمد أنور فكرى ، د. د.أ:  تحت إشراف
  -: نة مكونة من جعلى أن تكون الل

مشرفاً  محمد أنور فكرى              أستاذ بالكلية             . د.أ -4
 رئيساً و
       وليد محمد عمر               أستاذ بكلية الفنون الجميلة. د.أ -2

 عضواً 
   هانى محمد عياد               أستاذ بالكلية                    . د.أ -2

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
21% 

 خريف
2244 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

إعادة 
 ة لجنتشكيل 
 الحكم

 نهى محمد سالم محمد سعد:  اسم الطالب

دراسة العالقة بين التصميم الحضرى و مؤشرات جودة : موضون
 .الحياه بإستخدام التصميم البارامترى

Investigating the linkage between urban design and 

quality of life indices using parametric tools. 

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

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً     أستاذ متفرغ بالكلية      محمد عبد العال إبراهيم . د.أ -4
 رئيساً و
                     أستاذ بالكلية         على فؤاد بكر          . د.أ -2

 عضواً 
  أستاذ بكلية الهندسة جامعة األزهر  محمد عبد العزيز عبد الحميد. د.أ -2

 عضوا ً 
مشرفاً      أستاذ بالكلية             هانى محمد عياد           . د.أ -1

 وعضواً 
محمد أنور فكرى لجامعة بيروت ك ستاذ زائر من . د.بسبب سفر أوذل  * 
1/2/2241. 

 دكتوراه
 خريف
2244 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الت هيلى

 محمد محمود محمد على الفخرانى:  اسم الطالب

تقييم بإستخدام )الكفاءة البيئية للغالف التفاعلى للمبنى : موضون
 .(المحاكاة الرقمية

Responsive building skin environmental efficiency: 

An appraisal using digital mockup. 

عادل  عالء. محمد عاصم محمود حنفى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .محمود منصور

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً                 محمد عاصم حنفى          أستاذ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
                         أستاذ بالكلية خالد السيد الحجلة        . د.أ -2

 عضواً 
                        هانى عبد الجواد عياد       أستاذ بالكلية. د.أ -2

 عضوا ً 

 
خريف 
2244 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 سمر زين العابدين محمد بدوى:  اسم الطالب

 .المجاورة الخضراء: موضون
Green neighborhood. 

زياد محمد طارق . محمد عاصم محمود حنفى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .الصياد

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً                محمد عاصم حنفى           أستاذ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
                        خالد السيد الحجلة          أستاذ بالكلية. د.أ -2

 عضواً 
                       هانى عبد الجواد عياد        أستاذ بالكلية. د.أ -2

 عضوا ً 

 2241 ربيع 
وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع



30 

  2241/ 41/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

تعديل لجنة 
 إشراف

 أحمد أبو الفتوح عبد الغنى فراج القاضى:  اسم الطالب

المرونة التصميمية للمسكن صغير الحجم كمبدأ من مبادئ : موضون
 .العمارة الخضراء في حل مشكلة اإلسكان في مصر

 .هانى شاهين. محمد أنور فكرى ، د. د.أ: تحت إشراف
زياد طارق الصياد المدرس بالقسم إلى لجنة . وذل  بإضافة د

هانى . اإلشراف وذل  لحاجة البحث إلى تخصص سيادته بدالً من د
 .شاهين لسفره للخارج لمرور أقل من عام على اإلشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  13

الداخلية للكلية  
المفعله بقرار و

 وزارى 
  3000رقم 

فى 
17/22/1006 

 رنا رفعت عبد الحميد:  اسم الطالب
عالء عادل . محمد عاصم محمود حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .منصور

ماجستير  .2241وحتى خريف  2241لمدة عام خامس إعتباراً من خريف 
العلوم 
 الهندسية

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 هدير عادل إبراهيم:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة الميكانيكية قسم :  رابعاا 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

منح 
 الدرجات

 فوزى محمد أباظةهبة :  اسم الطالب

كشف التسرب في المواسير المتصلة على التوالي بإستخدام : موضون
 .طريقة تحليل نقطة الضغط

Leak detection in series pipelines using pressure 

point analysis method.   
 .إيهاب جابر آدم. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2244 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 عبد هللا عمر محمد أحمد محمد:  اسم الطالب

 .تحسين كفائة المرجل بإستخدام إسترداد الحرارة التكثيفى: موضون
Improving boiler efficiency using condensing heat 

recovery.   
 .سامى مرسى الشربينى. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

 عمرو محمود عبد الباقى سالمة:  اسم الطالب

 ."الوحدة الغازية"تشغيل المحطات المركبة : موضون
Operation of combined cycle "gas turbine".   

 .مدحت محمود سرور. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 إبراهيم رمضان إبراهيمسامح :  اسم الطالب

 .التحكم وتشغيل الغاليات البخارية: موضون
Steam boiler operation and control.   

 .مدحت محمود سرور. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 باسم نش ت زاخر فانا:  اسم الطالب

 .أجسام المركبات التي تسير على الطرقالتفاعل مابين المائع و : موضون
األداء الديناميكى لمنظومة تعليق بسيارة مع ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر  (وجود تفاعل بين الوسط المحيط وهيكلها
 .البحث

Dynamic performance of a car suspension system in the 

presence of fluid structure interaction. 

محمد . إبراهيم محمود الفحام ، د. د.حسن أنور الجمل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .عبد الفتاح الجوهرى

 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 
International Journal of Advanced Scientific and 

Technical Research. Issue 6 Vol. 6, November – December 

2016 , ISSN 2249-9954 (Impact factor 3.54 (2015)) 
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

     كمال عبد العزيز إبراهيم أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنوفية. د.أ -4
 رئيساً 

                             عبد الحميد إبراهيم جمعة  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 عضواً 

مشرفاً                   حسن أنور الجمل          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
ًً و  عضوا ً
 .مع مد فترة تسجيله لحين اإلنتهاء من إجراءات المناقشة ومنح الدرجة* 

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
42222% 

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس
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تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد فتحى محمد هيكل:  اسم الطالب

 .دراسة معملية إلتزان مسال  الهواء النسيجية: موضون
Experimental Study of fabric air duct balancing. 

 .وائل مصطفى المغالنى. د.عبد الحميد عطية السيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

International Journal of Advanced Scientific and Technical 

Research. ( IJAST) Issue, vol. 6, November – December 

2016, ISSN 2249-9954, Impact Factor: 3.54 (2015). 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
   أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنوفيةإبراهيم   كمال عبد العزيز. د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً               أستاذ متفرغ بالكلية    عبد الحميد عطية السيد. د.أ -2
 عضواً و
               أستاذ بالكلية                  أسامة أحمد السمنى       . د.أ -2

 ًً  عضوا ً
مشرفاً       أستاذ مساعد بالكلية          وائل مصطفى المغالنى   . د.أ -1
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
42% 

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
على  الحكم

الرسالة 
 التكميلية

 إيهاب محمد هاشم بكر:  اسم الطالب

نموذج رياضى لنظام تجفيف منتجات زراعية بإستخدام : موضون
 .الطاقة الشمسية

Numerical modeling of agriculture products drying 

system using solar energy. 

 .أسامة أحمد السمنى. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                    بالكليةمتفرغ أستاذ    سامى مرسى الشربينى. د.أ -4
 رئيساً 

مشرفاً                  بالكليةأستاذ أسامة أحمد السمنى       . د.أ -2
 عضواً و

أستاذ وقائم ب عمال وكيل معهد محمد السيد على يوسف . د.أ -2
 المعلوماتية 

   بمدينة األبحاث العلمية ببرج العرب.                                      
 عضوا ً 

رسالة 
 تكميلية
نسبة 

اإلقتباس 
41% 

 خريف
2241 

وافق 
 المجلس

 عبد الكريم محمد السيد القالع:  اسم الطالب

تحليل آداء مكثفات البخار السطحية فى محطات القوى : موضون
 .الحرارية

Performance analysis of system surface condensers 

in thermal power plants. 

 .أسامة أحمد السمنى. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                                   عالم ممتاز     أسامة أحمد المصرى. د.أ -4
 رئيساً 

مشرفاً                     بالكليةأستاذ أسامة أحمد السمنى    . د.أ -2
 عضواً و

   أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيامحمدمحمود أبو العزم  . د.أ -2

 عضوا ً 

رسالة 
 تكميلية
نسبة 

اإلقتباس 
42% 

 خريف
2241 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

وافق خريف   أسامة سمير محمد محمد:  اسم الطالبتشكيل لجنة 
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اإلمتحان 
 الشامل

 .إنتقال الحرارة المتقدم بإستخدام موائع النانو: موضون
Advanced heat transfer via Nanofluid. 

 .محمود سرورمدحت . د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

             مدحت محمود سرور          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً مشرفاً و

                      عبد الحميد عطية السيد      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 عضواً 

                     الكليةأستاذ متفرغ ب عادل أحمد عبد الرحمن       . د.أ -2
 عضوا ً

 المجلس 2241

 مصطفى محمد مصطفى زيتون:  اسم الطالب

 .إنتقال الحرارة: موضون
Heat transfer. 

 .مدحت محمود سرور. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

         أستاذ متفرغ بالكلية              مدحت محمود سرور. د.أ -4
 رئيساً مشرفاً و

                  محمد عبد الحليم حسب          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 عضواً 

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

                   حسن أنور الجمل                أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1
 عضواً 

                   أستاذ متفرغ بالكلية كامل الشوربجى                 . د.أ -1
 عضواً 

 
خريف 
2242 

وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة الكيميائية قسم : خامساا 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

منح 
 الدرجات

 دينا عبد المنعم كامل على عبد السميع:  اسم الطالب

 .إنتاج الوقود الحيوى بإستخدام الزيوت النباتية: موضون
Production of biodiesel using vegetable oils.   

. د.حسن عبد المنعم فرج ، أ. د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .نيفين كمال أمين

 دكتوراه
 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

 العيسوىنهى عبد المنعم أحمد محمد :  اسم الطالب

 .تحضير الكربون النانومترى من المخلفات: موضون
Preparation of carbon-Nano-structure from waste materials.   

عبد العزيز حسانين . د.حسن أحمد عبد المنعم فرج ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .صالح الدين محمد النوبى. د.قنصوه ، أ

 2242 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 هيثم السيد محمد الكفراوى دويدار:  اسم الطالب

إزالة الفينول بواسطة التحفيز الضوئى بإستخدام أكسيد الزن  : موضون
 .واألشعة فوق بنفسجية

Photocatalytic degradation of phenol solution using zinc 

oxide and ultraviolet.   
أحمد حسن الشاذلى ، . د.شعبان على عطية نصير ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .أشرف عبد التواب. د.أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 شوان محمد نورى خليفة مجيد:  اسم الطالب

 .تآكل وحماية قان الخزان الفوالزى خالل خزن نفط خام: موضون
Corrosion and protection of steel storage bottom during 

crude oil storage.   
 .مصطفى إبراهيم سالم. د.حسن عبد المنعم فرج ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2244 ربيع
وافق 
 المجلس

 معتز على مصطفى العكازى:  اسم الطالب

المستهلكة إسترجان الفلزات من العوامل الحفازة الصناعية : موضون
 .بإستخدام عمليات المحاليل المائية الفلزية

Recovery of metals by hydrometallurgical processing of 

industrial spent catalyst.   
 .تغريد محمد زويل. د.حسن عبد المنعم فرج ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

 مصطفى أحمد محمد محمد إبراهيم رميح:  اسم الطالب

 .إنتاج الوقود الحيوى من الزيوت الغير صالحة لاكل: موضون

Production of biodiesel from nonedible oils.   
شعبان على عطية نصير . د.حسن عبد المنعم فرج ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .أشرف عبد التواب. د.، أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2244 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 خالد محمد على حسنين:  اسم الطالب

 .تطوير نموذج رياضى لعمليات معالجة الغاز الطبيعى: موضون
Development of mathematical model for natural gas 

processing operations. 

 .يحيى عبد القادر الطويل. د.حسن عبد المنعم فرج ، أ. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

محمود عبد الحكيم الرفاعى   أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة . د.أ -4
         القاهرة

                                                                                        
 رئيساً 

مشرفاً             المنعم فرج         أستاذ متفرغ بالكليةحسن عبد . د.أ -2
 عضواً و
مشرفاً        يحيى عبد القادر الطويل      أستاذ متفرغ بالكلية    . د.أ -2
ًً و  عضوا ً
        كندا     –عبد الفتاح على عصفور     أستاذ بجامعة وندسور . د.أ -1

 عضواً 

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
22% 

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد عالء الدين محمد:  اسم الطالب

دراسة إستخدام فحم المغارة المصرى في معالجة مخلفات مصافى : موضون
 .البترول السائلة

Study on the use of Egyptian maghara coal for the 

treatment of refinery effluents. 

 .عامر عبد الرازق شعير. محمد حسين عبد المجيد ، د. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

             محمد حسين عبد المجيد       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
29% 

 2244 ربيع
وافق 
 المجلس
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 رئيساً مشرفاً و
                      أحمد أمين زعطوط            أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2

 عضواً 
       مروة فاروق محمود القاضى  أستاذ مساعد بالجامعة اليابانية   . د.أ -2

 ًً  عضوا ً

 أحمد محمد محسن عبد هللا: :  اسم الطالب

كفاءة وحدة صناعية إلزالة دراسة في ت ثير عوامل التشغيل على : موضون
 .بخار الزئبق من الغاز الطبيعى

Study on the effect of operating parameters on the efficiency of 

an industrial unit to remove mercury vapors from natural gas. 

رانيا . مصطفى إبراهيم سالم ، د. د.حسن عبد المنعم فرج ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .اروق سالمةف

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة محمود عبد الحكيم الرفاعى   . د.أ -4

 رئيساً  القاهرة
مشرفاً            حسن عبد المنعم فرج          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 عضواً و
مشرفاً        مصطفى إبراهيم سالم         أستاذ مساعد بالكلية   . د.أ -2
ًً و  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
24% 

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

إعادة 
 ة لجنتشكيل 
 الحكم

 رقية إبراهيم محمد مهران:  اسم الطالب

الحيوية وفصله إنتاج اإليثانول الحيوى بإستخدام مختلف الكتل : موضون
 .بتقنية التبخير الغشائى

Production of bioethanol using various biomasses and 

its separation by pervaporation technique. 

 .محمد السيد عمر يحيى. منى محمود نعيم ، د. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                           أستاذ متفرغ بالكلية أحمد أمين زعطوط       . د.أ -4
 رئيساً 

مشرفاً              منى محمود نعيم           أستاذ متفرغ بالكلية    . د.أ -2
 عضواً و

   كندا -أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة أوتاوا تاكيشى ماتسورا      . د.أ -2
 عضوا ً

ركز تدريب تكنولوجيا األرز والبحوث مدير م محمد السيد عمر يحيى   . د.أ -1
                 سابقاً 

مشرفاً                                                                               
 وعضواً 

 .نظراً لت خر وصول تقرير المحكم األجنبىوذل  * 

 دكتوراه
 خريف
2229 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  13

الداخلية للكلية  
المفعله بقرار و

 وزارى 
  3000رقم 

فى 
17/22/1006 

 وئام سمير زكى ياقوت:  اسم الطالب
 2244 ربيع دكتوراه .2241وحتى ربيع  2241لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع 

وافق 
 المجلس

 سليمان الجوهرى محمود صابر على:  اسم الطالب
 2244 ربيع دكتوراه .2241وحتى ربيع  2241لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع 

وافق 
 المجلس

 سارة جمال الدين أحمد على:  اسم الطالب
 2244 ربيع دكتوراه .2241وحتى ربيع  2241لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع 

وافق 
 المجلس

 حسن غانمرغدان حسن عبد العزيز :  اسم الطالب
 .منى السيد عثمان. د.يحيى عبد القادر الطويل ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .2241وحتى خريف  2241لمدة عام سابع إعتباراً من خريف 

 دكتوراه
 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

 إسالم فخرى كامل عبد الجواد محمد متولى:  اسم الطالب
 دكتوراه .2241وحتى خريف  2241لمدة عام سادس إعتباراً من خريف 

 خريف
2244 

وافق 
 المجلس
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 وفاء أحمد حماد محمد حماد:  اسم الطالب
أحمد حسن محمد الشاذلى ، . د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .أحمد صالح الدين بدوى. د.أ

 .2241وحتى ربيع  2241لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع 

 2242 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 رانيا رضوان وهبه أحمد:  اسم الطالب
 .رمضان عبد الغنى منصور. أحمد أمين زعطوط ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .2241وحتى خريف  2241لمدة عام خامس إعتباراً من خريف 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 الفتاح غنيم لمياء عالء الدين عبد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- : الهندسة البحرية وعمارة السفنقسم : اا دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

منح 
 الدرجات

 محمد حمد محمد هادى ظافر دغمه العجمى:  اسم الطالب

 .مكافحة الحريق على ظهر السفن التجارية: موضون
Fire fighting onboard merchant vessels.   

 .مسعد مصلح عبد المجيد. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2241 

وافق 
 المجلس
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     -: الهندسة البحرية وعمارة السفنقسم :  تابع

إعادة 
 ة لجنتشكيل 
 الحكم

 باسم السيد توفيق:  اسم الطالب

 .بديلة في المنشآت البحريةإستخدام المواد المركبة كمواد : موضون
Use of composite as alternative materials in ship structures. 

أحمد حسنى الحيوى ، . د.هبة وائل لهيطة ،  أ. د.أ:  تحت إشراف
 (.رحمه هللا)طارق أحمد السيد . د.أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                 الكليةأستاذ ب هبة وائل لهيطة            . د.أ -4

 رئيساً مشرفاً و
         عادل عبد الحليم بنوان    أستاذ بالكلية                 . د.أ -2

 عضواً 
 أستاذ ورئيس القسم بكلية الهندسة    هبة السيد الكيالنى    . د.أ -2

                      جامعة بورسعيد                                       
 عضوا ً 

مشرفاً     أستاذ بالكلية             أحمد حسنى الحيوى       . د.أ -1
 وعضواً 

يحيى عبد . د.طارق أحمد السيد وإعتذار أ. د.وذل  بسبب وفاة أ* 
 .الناصر

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2244 

وافق 
 المجلس

 

- : هندسة اإلنتاجقسم :  اا سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أميرة على حسين خطاب:  اسم الطالب

تقدير الاليقين في قياس اإلسطوانية بإستخدام ماكينات : موضون
 .قياس اإلحداثيات

تحديد إستراتيجية القياس المثلى وتقدير ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً ب ن  (اإلحدثياتالاليقين في قياس اإلسطوانية بإستخدام ماكينات قياس 

 .هذا التحديد ال يمس جوهر البحث
Optimization of measurement strategy and uncertainty 

evaluation in cylindricity measurements using a CMM. 

ياسمين أبو السعود . د.محمد عبد الواحد يونس ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .صالح

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
International Journal of Engineering and Applied Sciences 

(IJEAS), ISSN: 2394-3661. Vol. 3, Pages 33-39, September 2016 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
                 محمد نش ت عباس فرس   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً       محمد عبد الواحد يونس   أستاذ  متفرغ بالكلية. د.أ -2
 عضواً و
أستاذ ورئيس المعهد القومى للقياس محمد أحمد عامر     . د.أ -2

ًً  ةوالمعاير  عضوا ً
مشرفاً        أستاذ مساعد بالكلية ياسمين أبو السعود صالح  . د.أ -1

 وعضواً 

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
41% 

 2244 ربيع
وافق 
 المجلس

- : هندسة الرى والهيدروليكاقسم :  اا ثامن

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

منح 
 الدرجات

 أحمد عبد الحسين عبد الهادى:  اسم الطالب

 .اإلستخدام األمثلة لمصادر المياه بالعراق: موضون
ماجستير 
العلوم 

 خريف
2241 

وافق 
 المجلس
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Ultimate use of water resources in Iraq. 
 .محمد محمد عبد المعطى. راوية منير قنصوه ، د. د.أ:  تحت إشراف

 الهندسية

 

- : الهندسة النووية واإلشعاعيةقسم :  اا تاسع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد محمد أحمد حسانين:  اسم الطالب

 .تطبيقات الهندسة النووية: موضون

Applications of nuclear engineering. 

محسن عبده . د.، أ( رحمه هللا)محمد نجيب حسن على . د.أ: تحت إشراف
 .نادر محمود عبد الحليم. د.محمد حسن محمد حسن ، أ. د.أبو مندور ، أ

  -: على أن تكون الجنه مكونه من 
           أستاذ متفرغ بالكلية محسن عبده أبو مندور        . د.أ -4

 رئيساً مشرفاً و
                           علياء عادل بدوى               أستاذ بالكلية. د.أ -2

 عضواً 
            مصطفى عزيز عبد الوهاب   أستاذ بهيئة الطاقة الذرية . د.أ -2

 ًً  عضوا ً
مشرفاً       محمد حسن محمد حسن       أستاذ مساعد بالكلية   . د.أ -1

 اً وعضو

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
42% 

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمود أحمد على أحمد راشد:  اسم الطالب

 .تطبيقات الهندسة النووية: موضون

Applications of nuclear engineering. 

. د.علياء عادل بدوى ، أ.د.هناء حسن أبو جبل ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .محمد كمال عبد هللا شعث

  -: على أن تكون الجنه مكونه من 
                     أستاذ متفرغ بالكلية محمد السيد ناجى            . د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً                    أستاذ بالكلية  علياء عادل بدوى            . د.أ -2
 عضواً و
مشرفاً  لقسمأستاذ وقائم ب عمال رئيس اهناء حسن أبو جبل         . د.أ -2
ًً و  عضوا ً
             مصطفى عزيز عبد الوهاب  أستاذ بهيئة الطاقة الذرية . د.أ -1

 عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
42% 

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس
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     -: الهندسة النووية واإلشعاعيةقسم :  تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 الغفورهيثم شاهين عبد :  اسم الطالب

 .تطبيقات فى الهندسة النووية: موضون

Applications of nuclear engineering. 

وليد . د.هناء حسن أبو جبل ، أ. د.علياء عادل بدوى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .إبراهيم زيدان

  -: على أن تكون الجنه مكونه من 
                       أستاذ متفرغ بالكلية          محمد السيد ناجى . د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً                      أستاذ بالكلية     علياء عادل بدوى       . د.أ -2
 عضواً و
مشرفاً   أستاذ وقائم ب عمال رئيس القسم   هناء حسن أبو جبل   . د.أ -2
ًً و  عضوا ً
 أستاذ متفرغ بهيئة الطاقة الذرية بالقاهرة محمد كمال عبد هللا شعت  . د.أ -1

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
والتكنولوج

 النووية يا
نسبة 

اإلقتباس 
22% 

 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

 

- : هندسة المواصالتقسم :  عاشراا 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

منح 
 الدرجات

 نورهان فكرى محمود قرة:  اسم الطالب

 .اإلشعان الشمسى على سلو  الطبقات األسفلتيةت ثير : موضون
Effect of solar radiation on the behavior of asphaltic layers. 

 .جمعة خميس موسى. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2241 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
على  الحكم

الرسالة 
 التكميلية

 إيمان هالل حسن سليمان:  اسم الطالب

معايرة نموذج محاكاة لمداخل ساحات اإلنتظار فى ظروف : موضون
 .مرورية معقدة

Calibration of a simulation model of parking lot 

entry in a complex traffic situation. 

على محمد عبد المنعم حسن ، منير محمود . د.أ:  تحت إشراف
 .مغازى عبد العال

  -:  على أن تكون اللجنة مكونة من
مشرفاً     بالكليةمتفرغ أستاذ    على محمد عبد المنعم حسن. د.أ -4
 رئيساً و
 –مساعد بكلية الهندسة أستاذ    شريف مسعود أحمد البدوى. د.أ -2

 جامعة 
                           المنصورة                                            

 عضواً 
            مساعد بالكليةأستاذ          بخيتوائل على السيد . د.أ -2

 عضوا ً 

رسالة 
 تكميلية
نسبة 

اإلقتباس 
49% 

 2242 ربيع

وافق 
 المجلس
على 
تشكيل 
لجنة 
الحكم 
طبقاً 

للمبررات 
المقدمة 
 من القسم
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     -: هندسة المواصالتقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 أحمد بركاتأحمد محمد إبراهيم :  اسم الطالب

حماية الساحل الشمالى لمصر ب ساليب صديقة للبيئة منخفضة : موضون

 .التكلفة
Protection of northern coast of Egypt environmentally 

friendly low cost. 

 .محمد السيد محمد النجار. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                أستاذ متفرغ بالكلية  الشرنوبىبهاء الدين أحمد . د.أ -4
 رئيساً 

مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةمحمد السيد محمد النجار    . د.أ -2
 عضواً و

              أستاذ مساعد بالكلية وائل على السيد بخيت     . د.أ -2
 عضوا ً 

 
خريف 
2241 

وافق 
 المجلس

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  13

الداخلية للكلية  
والمفعله بقرار 

 وزارى 
  3000رقم 

فى 
17/22/1006 

 محمد أحمد محمد الدقاق:  اسم الطالب
 .محمد السيد النجار. د.بهاء الدين الشرنوبى ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .2241وحتى خريف  2241لمدة عام سابع إعتباراً من خريف 

 دكتوراه
 خريف
2242 

وافق 
 المجلس

 

- : هندسة الحاسب والنظمقسم :  عشر حادى

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

منح 
 الدرجات

 أحمد المرسى سعد المرسى خليفة:  اسم الطالب

الحساب المتزايد ذو التكلفة الفعالة لمخططات المعالجة بـ : موضون
MapReduce. 

IncRestore: Cost efficient incremental computation 

of map reduces workflows. 
 .إيمان إبراهيم الغندور. نجوى مصطفى المكى ، د. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2242 ربيع
وافق 
 المجلس

منح 
 الدرجات

 أرسانى هانى عبد المسيح جرجس:  اسم الطالب

لشبكات الراديو بروتوكول التوجيه القائم على التعاون : موضون
 .المعرفية

Undercover: Cooperation-based routing protocol 

for cognitive radio networks. 
مصطفى يسرى . د.سهير محمد بسيونى ، أ. د.أ: تحت إشراف

 .النعناعى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2241 

وافق 
 المجلس

 

- : الهندسة الصحيةقسم :  ثانى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضون

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 دكتوراه عمرو محمد كامل سعيد:  اسم الطالب
 خريف
2241 

وافق 
 المجلس

 

 (دراسات عليا)موضوعات عامة 
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 النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد نتيجة - 4
 .الهندسة الكهربية ، الهندسة الكيميائية ، الهندسة الميكانيكية: في 2241دبلوم الدراسات العليا خريف 

 .على إعتماد النتيجة مجلس الكليةوافق  :القرار
 

هبة فتحى محمد محمد الالفى / أحمد فهمى شامل بش ن إستكمال المهندسة . د.الطلب المقدم من ا النظر فى – 2
، وترغب في استكمال مسارها األكاديمى  2244للرسالة التكميلية حيث أنها حاصلة على ماجستير الهندسة اإلنشائية 

بعدم الموافقة على  2242لصادر في سبتمبر بتطبيق قرار مجلس الكلية االدراسات العليا والبحوث لجنة وقد أوصت  –
 .لمرور أكثر من عام على تاريخ منح درجة ماجستير الهندسة تسجيل الطالبة للرسالة التكميلية

 .ة للرسالة التكميليةة عدم الموافقة على تسجيل الطالبقرر مجلس الكلي :القرار
 

  FAU  (Friedrich – Alexander Universitat Erlangen – Nurnbern) تفاقية مع جامعةبرام إا النظر فى – 2

 لجنة الدراسات العليا والبحوثوافقت سبق أن وقد ، فى تخصصات مختلفة   Binational Doctoral Degreeبخصوص
 .إبرام هذه اإلتفاقيةعلى 
 .وافق مجلس الكلية على إبرام اإلتفاقية :القرار

 
 يعتمد،،،،

 

 


