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  0241/ 41/3بتاريخ  الثامنةالجلسة 

عبد  /برئاسة السيد األستاذ الدكتور 0241/ 3/ 41اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  -خالد السيد جعفر / المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأمانة سر  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 
 مسعد مصلح عبد المجيد. د.أ  طارق عبد الحميد فرغلى. د.أ 
 محمد السيد محمد النجار. د.أ  تامر حلمى عبد الحميد حسن. د.أ 
 عمرو أحمد عبد المنعم المصرى. د.أ  مدحت عبد المعطى مصطفى. د.أ 
 عفاف خميس إبراهيم العوفى. د  هناء جمدى أبو جبل. د.أ 
   عبد هللا مصطفى خليل. د 

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

 األقسام مدرسين من  من األقسام أساتذة مساعدين
 سعيد عبد اللطيف شبل. د  راجى على رفعت حمدى. د 
   أعضاء مجلس الكلية من الخارج 
 أعضاء من خارج الكلية. ب  أعضاء من داخل الكلية. أ 
 عصام الدين أحمد ثابت/ د . ح.السيد اللواء أ  عصام أحمد أحمد سالم. 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 ) طارق محمد إبراهيم محمود . د

 (البنية التحتيةالهندسى لقطاع 
 أسامة السيد الجناينى. م: إعتذر عن الحضور
إيهاب . رمضان خليل عبد المجيـــد الكيال ، د. د.أ شعبان على عطيـــة نصير ،. د.سعيد السيد إسماعيل الخامى ، أ. د.أ: تغيب عن الحضور
 حمدى محمد الحصافى القمحاوى. جابر أحمد أدم ، د
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 .1027فبراير 24بتاريخ  1026/1027للعام الجامعى  سابعةلاالتصديق على محضر الجلسة تم :  أولا 
 
 

- : الموضوعات العامة:  اا ثاني
 

لدولكة عميد الكلية مجلس الكلية علماً بما تم خالل زيارة وفد جامعة اإلسككندرية / أحاط السيد األستاذ الدكتور  – 4
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ، وعضوية كالً  –هشام محمد جابر / غينيا برئاسة األستاذ الدكتور 

عميكد كليكة الطكب ، حيكث تكم زيكارة جامعكة جمكال / عميد كلية الهندسة ، واألستاذ الكدكتور / من األستاذ الدكتور 
وجكارى التنسكيق إلفتتكاح فكرم للمرككز الهندسكع بالتعكاون بكين جامعكة اإلسككندرية وجامعكة غينيكا ، عبد الناصكر 

لك التعاون بين كليتع الهندسة فع الجامعتين فع المجكال األككاديمع وذلكك مكن خكالل تقكديم الكدعم مكن هندسكة وكذ
اإلسكندرية إلع هندسة غينيا من خالل تطوير المناهج للبكالوريوس والماجستير والكدكتورا  ، وتكدريب األسكاتذة 

 .والهيئة المعاونة

يناير  42بتاريخ ( 6)والذى وافق مجلس الكلية فع جلسته رقم صندوق إجتماعيات هيئة التدريس ،  بخصوص - 0
نة للصرف علع بندين فقط ، وإنكه علع إنشاء صفحة خاصة داخل صندوق التكافل بالكلية وتم تفويض لج 0241

قكد وافكق مجلكس لدخول تلك المبالغ فكع صكندوق التكافكل يلكزم عقكد جمعيكة عموميكة طارئكة لصكندوق التكافكل ، ف
وفوض اللجنة المشكلة لوضكع المبكالغ الخاصكة بأعضكاء هيئكة التكدريس فيكه تح حساب بأحد البنوك الكلية علع ف

 .والصرف طبقاً لقرار مجلس الكلية السابق

بمككا ورد مككن قسككم الهندسككة الميكانيكيككة بمككا تككم مككن إقككرارات مككن أعضككاء هيئككة إحاطككة مجلككس الكليككة علمككاً تككم  - 3
عميكد الكليكة مكن بكاقع األقسكام تقكديم / ، وطلكب األسكتاذ الكدكتور  بسكيادتهمالتدريس بالقسم باإلنتكدابات الخاصكة 

 .خارج الكليةالكشوفات الخاصة بإنتداب السادة أعضاء هيئة التدريس 

المكدرس المسكاعد بقسكم  –ياسكر عكادل عبكاس أبكو عكوف / بترشكيح المهنكدس إحاطة مجلكس الكليكة علمكاً تم  – 1
عصام أحمد سالم ، وذلك ألفضل رسالة ماجستير أو دكتورا  / ألستاذ الدكتور الهندسة الميكانيكية ، لنيل جائزة ا

 .فع مجال ميكانيكا الموائع

حسكن عكامر / الخاصكة بجكائزة األسكتاذ الكدكتور ( ب)الموافقة علكع تجديكد شكهادات اإلسكتثمار مجموعكة  تمت – 5
ألف جنيه ال )جنيه  4222محسن زهران بمبلغ / ، وجائزة األستاذ الدكتور ( ألف جنيه الغير)جنيه  4222بمبلغ 

 .0241، حيث سيحل تاريخ إستحقاق هذ  الشهادات فع أول سبتمبر ( غير
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 هيئة التدريسشئون 
 الترقيات والتعيينات: أوالً 

 التعيين فع وظيفة عالم ممتاز  -
 القرار الموضوم القسم الوظيفة االسم م

2 
حمد توفيق أمحمود  .د.أ

 الجمال  
عالم ممتاز 

 متعاقد
الهندسة 
 الكهربية 

النظككر فككع إقتككراح مجلككس القسككم بشككأن 
كعكالم الموافقة علع تجديكد تعاقكد سكيادته 

لمكككدة عكككام اعتبكككاراً مكككن  متعاقكككدممتكككاز 

 .82/8/7181 وحتع 81/8/7182

وافق 
 المجلس

 مجلس الكلية فع اقتراح الموافقة علع تجديد تعاقد أحد أعضاء هيئة التدريس كعالم ممتاز متعاقد قرر مجلس الكلية ما  عند نظر
 :يلع

 .تواجدهم بالكلية أوقاتتخصيص أحد المكاتب بكل قسم به علماء ممتازين متعاقدين إلستضافة السادة المتعاقدين خالل  .4

 :تشكيل لجنة من كالً من  .0

 عصام أحمد سالم/ األستاذ الدكتور  -

 محمد عبد الفتاح شامة/ األستاذ الدكتور  -

 حسام الدين محمد مراد مغازى/ األستاذ الدكتور  -

معايير التعاقد مع أحد أعضاء  هيئة التدريس كعالم ممتاز متعاقد ، علع أن تعرض تلك المعايير علع مجلس لوضع 
 .الكلية القادم

 

 (واألساتذة المساعدين مجلس الكلية علع مستوى األساتذة)مساعد منح اللقب العلمع لوظيفة أستاذ  -
 القرار الموضوم القسم الوظيفة االسم م

2 
بو أبراهيم إمجدى محمد  .د

 العال 
 مدرس

الرى هندسة 
 والهيدروليكا 

النظكككككر فكككككع إقتكككككراح مجكككككـلس القسكككككم 
بشككككككككككأن الموافقككككككككككـة علككككككككككع مككككككككككنح 

 ةسككككككككيادته اللقككككككككب العلمككككككككع لوظيفكككككككك
بالقسكككككم بنكككككاءاً علكككككع  أسكككككتاذ مسكككككاعد

العلميككككككككة الدائمككككككككة   ةتوصككككككككية اللجنكككككككك
 .للترقيات

وافق 
 المجلس

 مدرس  نجية محمد سعيد غانم .د 1
الحاسب هندسة 

 والنظم

النظكككككر فكككككع إقتكككككراح مجكككككـلس القسكككككم 
بشككككككككككأن الموافقككككككككككـة علككككككككككع مككككككككككنح 

 ةاللقككككككككب العلمككككككككع لوظيفكككككككك اسككككككككيادته
بالقسكككككم بنكككككاءاً علكككككع  أسكككككتاذ مسكككككاعد

العلميككككككككة الدائمككككككككة   ةتوصككككككككية اللجنكككككككك
 .للترقيات

وافق 
 المجلس
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 مساعد التعيين فع وظيفة مدرس -
 القرار الموضوم القسم الوظيفة االسم م

2 
 حمد مصطفعأسماح . م 

  محسن المورلع
 ةمعيد

الهندسة 
 الكيميائية

النظككككككر فككككككع إقتككككككراح مجلككككككس القسككككككم 
بشككككككككككأن الموافقككككككككككة علككككككككككع تعيككككككككككين 

مكككككككككدرس سكككككككككيادتها فكككككككككع وظيفكككككككككة 
بالقسكككككككم لحصكككككككولها علكككككككع  مسكككككككاعد

 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

 

 %(46نسبة اإلعارات علع مستوى الكلية  )اإلعارات : ثانياً 

 القرار الموضوم القسم الوظيفة االسم م

  نهع عبد الرحمن يسرى. د 2
أستاذ 
 مساعد

هندسة الحاسب 
 والنظم

النظككككر فككككع إقتككككراح مجلككككس القسككككم بشككككأن 
لمدة عام  اإعارة سيادته تجديدالموافقة علع 

 بجامعكككة ويكككل كورنيكككل بقطكككرللعمكككل سكككادس 
 ،02/0/0242وحتع  4/3/0241إعتباراً من 

 %00: نسبة اإلعارة علع مستوى القسم

وافق 
 المجلس

 

 اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: اً لثثا
 القرار الموضوم القسم الوظيفة االسم م

2 
وليككككككككد محمككككككككد فككككككككاروق . د

 رياض
 مدرس

نووية الهندسة ال
 شعاعية إلوا

النظككككر فككككع إقتككككراح مجلككككس القسككككم بشككككأن 
سيــكككككـادته أجكككككازة  تجديككككد الموافقككككة علكككككع

 تككعبككدون مرتككب لمرافقككة الزوجككة ال ةخاصكال

 collegeتدرس بالواليات المتحدة االمريكيكة 

of DuPage  مككككككن  اعتبككككككاراً لعككككككام رابككككككع

مككع التصككريح  01/88/7182حتككع  8/87/7182

،  لسكككيادته بالعمككككل أثنكككاء مرافقككككة الزوجككككة
وعلع أن تحتسب هذ  الفترة من ضكمن مكدة 

 .سيادتهاإلعارة المسموح بها ل
 .ال يوجد:  ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

 مدرس خالد محع الدين سنة . د 1
هندسة ال
 نشائية إلا

النظككككر فككككع إقتككككراح مجلككككس القسككككم بشككككأن 
سيــكككككـادته أجكككككازة  تجديككككد الموافقككككة علكككككع

 التككعبككدون مرتككب لمرافقككة الزوجككة  ةخاصكال

 Structures & Computers Ltdتعمككل بكنككدا  

مكن  عتبكاراً إ( السكادس عشكر العامفع اطار )

 .70/88/7182حتع  72/88/7182

 .ال يوجد:  ةعدد سنوات اإلعار

 رفض
مجلس 

الكلية منح 
سيادته 
 األجازة

   -: التجاوز عن الحضور فع الموعد المحدد:  اً رابع

 القرار الموضوم القسم الوظيفة االسم م

2 
بكككو أهنكككاء حسكككن حمكككدى . د.أ

 جبل 
 أستاذ 

الهندسة 
النووية 

 االشعاعية    

النظكككككر فكككككع إقتكككككراح مجلكككككس القسكككككم بشكككككأن 
المقكككككدم مكككككن  قبكككككول العكككككذرالموافقكككككة علكككككع 

عككككن تجككككاوز مككككدة يككككوم واحككككد عككككن سككككيادتها 
ألجككككككازة االعتياديككككككة الممنوحككككككة لهككككككا لمككككككدة ا

وحتكككككككع  71/8/7182مكككككككن  إعتبكككككككاراً  يكككككككوم 82

وتسكككككككككككلمت سكككككككككككيادتها العمكككككككككككل  88/7/7182

متجكككككككككككاوزة  87/7/7182بالكليكككككككككككة بتكككككككككككاريخ 

وذلكككككك ( يكككككوم واحكككككد )بمكككككدة مكككككدة االجكككككازة 
نظكككككككراً لظكككككككروف الطيكككككككران وفقكككككككاً للطلكككككككب 

وموافقكككككككة القسكككككككم  االمقكككككككدم مكككككككن سكككككككيادته

وافق 
 المجلس
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 .المختص
 

- : اإلنتدابات واإلستشارات:  اً خامس
 القرار الموضوم القسم الوظيفة االسم م

2 
حسن محمد عبد العال . د.ا

 الكمشوشع 
 ستاذ متفرغأ

الهندسة 
 الكهربية  

النظر فع اقتراح مجلس القسم بشأن 
سيادته مشرفأ علع  ترشيحعلع  ةالموافق

التعليم الهندسع بكلية الدفام الجوى لمدة 

وحتع  7/2/7182عام إعتباراً من 

8/2/7181. 

وافق 
 المجلس

1 
حمد عبد المنعم أعمرو . د.أ

 المصرى 
 ستاذأ

 ورئيس قسم 

هندسة 
الحاسب 
 والنظم

النظر فع اقتراح مجلس القسم بشأن 
علع ندب سيادته للتدريس  ةالموافق

بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم 
والتكنولوجيا للفصل الدراسع الثانع ربيع 

،  7182/7182خالل العام الجامعع  7182

 6األربعاء من كل أسبوم ولمدة وذلك يوم 
 .ساعات أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

3 
نهع عدلع محمد عبد . د.أ

 الرحمن عطية 
 ستاذ أ

هندسة 
الحاسب 
 والنظم

النظر فع اقتراح مجلس القسم بشأن 
للعمل  اندب سيادتهمد علع  ةالموافق

من  بمكتبة االسكندرية لمدة عام اعتباراً 

وذلك يومع ،  5/0/7181وحتع  2/0/7182

 46األحد والخميس من كل أسبوم ولمدة 
 .ساعة أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 -: اإلنتدابات واإلستشارات:  تابع

 ستاذأ حسام محمد حسان شلبع . د.أ 4
الهندسة 
 الكهربية  

النظر فع اقتراح مجلس القسم بشأن 
علع ندب سيادته للتدريس  ةالموافق

بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم 
والتكنولوجيا خالل الفصل الدراسع الثانع 

وذلك يومع ،  7182/7182للعام الجامعع 

الثالثاء واألربعاء من كل أسبوم ولمدة 
 .ساعات أسبوعياً  42

وافق 
 المجلس

 مدرس  حمد رشاد الصحن أزياد . د 5
الهندسة 
 الكهربية  

النظر فع اقتراح مجلس القسم بشأن 
علع ندب سيادته للعمل بجامعة  ةالموافق

زويل للعلوم والتكنولوجيا فع الفترة من 

وذلك يوم ،  01/2/7182حتع  8/7/7182

ساعات  3الثالثاء من كل أسبوم ولمدة 
 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 مدرس  حمد التراس أحمد سعيد أ. د 6
الهندسة 
 الكهربية  

النظر فع اقتراح مجلس القسم بشأن 
علع ندب سيادته للعمل بجامعة  ةالموافق

زويل للعلوم والتكنولوجيا فع الفترة من 

وذلك يومع ،  08/1/7182حتع  8/7/7182

 5 األثنين والثالثاء من كل أسبوم ولمدة
 .ساعات أسبوعياً 

وافق 
 المجلس
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 الشئون التعليمية

 القرار طالبتوصية لجنة شئون  الموضوم م

النظر فع تحديد األعداد المقترح قبولها فع الكلية  4
 :كما يلع  0241/0242للعام الجامعع 

 طالب ثانوية عامة 922 -

 طالب شهادات معادلة 422 -

 طالب شهادات فنية 422 -

 أوصت اللجنة بالموافقة

 وافق المجلس

( 42)بجلسته رقم قرار مجلس الكلية النظر فع  0
ال تقل نسبة "والذى ينص علع  43/5/0241بتاريخ 

% 12النجاح فع االمتحان التحريرى ألى مادة عن 
وال تزيد نسبة راسب الالئحة ألى مادة من مواد 

 %"42الفرقة الرابعة عن 

بنشكيل لجنة لدراسة أوصت اللجنة 
سعيد / الموضوم برئاسة األستاذ الدكتور 

الكلية لشئون التعليم  وكيل –محمد عالم 
 :والطالب ، وعضوية كالً من 

محمد عبد الفتاح / األستاذ الدكتور  .4
 شامة

محمد عبد الحميد / األستاذ الدكتور  .0
 إسماعيل

أحمد حسن / األستاذ الدكتور  .3
 متولع الشريف

محمد نشأت / األستاذ الدكتور  .1
 عباس فرس

محمد ناصر / األستاذ الدكتور  .5
 درويش

محمد عبد الرازق /  األستاذ الدكتور .6
 محمد رزق

 وافق المجلس

النظر فع خطاب قسم هندسة الغزل والنسيج بدراسة  3
نتيجة حالة كنترول الفرقة األولع فيما يخص 

 موالذى أوصع بعد 3 –لمادة الرياضة  التحريرى
 تغيير النتيجة

أوصت اللجنة بالرجوم إلع لجنة اإلمتحان 
والعرض إلعادة النظر فع عملية التصحيح 

 علع مجلس الكلية

اعتمد مجلس الكلية 
قرار لجنة الفرقة 
األولع مع إستثناء 

نسبة النجاح فع مادة 
من  3 –الرياضة 
 %12نسبة 

إحاطة مجلس الكلية علماً بخطاب المجلس األعلع  1
/ للجامعات بشأن تعديل المواد التع يدرسها المهندس

الحاصل علع بكالوريوس  –شريف محمد عبد الرسول 
الهندسة الكيميائية من المعهد البترولع بأبو ظبع لمعادلة 
الدرجة العلمية من قبل المجلس األعلع للجامعات لدراسة 

 :مادتين فقط بدالً من أربع مواد ، والمادتين هما 
- Plant Design 

- Unit Operation 

 

تم إحاطة المجلس 
 علماً 

 لشئون التعليميةا: تابع 
 

إحاطة مجلس الكلية علماً بتحديد ميعاد إمتحانات  5
 0241أبريل  4نصف الفصل الدراسع الثانع لتبدأ فع 

تم إحاطة  
 المجلس علماً 

النظر فع خطاب مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات  6
معهد بحوث المعلوماتية ، بشأن تدريب  –التكنولوجية 

بعض الطالب بالمدارس الشتوية خالل أجازة منتصف العام 
وإعتبار هذ   9/0/0241وحتع  09/4/0241فع الفترة من 

أوصت اللجنة بإحتساب المدة من مدة 
التدريب الصيفع ، كما أوصت اللجنة أيضاً 
بضرورة تفعيل آليات التدريب الصيفع كونها 

 أحد متطلبات التخرج

 وافق المجلس
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المدة للطالب المشاركين جزء من التدريب االلزامع 
المطلوب أن يحصل عليه الطالب ، واقتراح آلية لتفعيل 

يعتبر "والتع تنص علع ( 9)م الالئحة طبقاً للمادة رق
التدريب الصيفع العملع داخل أو خارج الكلية جزءاً مكمالً 
للدراسة ، وال تمنح درجة البكالوريوس إال بقضاء فترة 
تدريب إجمالية خالل سنوات الدراسة ال تقل عن ثالثة 
شهور ، ويحدد مجلس كل قسم نظاماً للتدريب الصيفع 

وينفذ تحت إشراف هيئة  العملع خالل األجازة الصيفية
 "التدريس بالقسم

/ النظر فع تصحيح الخطأ المادى فع نتيجة المهندسة  1
 0246خريجة دور مايو فاطمة عصام محمد منصور 

قسم الهندسة النووية واإلشعاعية من تقدير جيد جداً إلع 
تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف حيث أنها حاصلة علع 

 :التقديرات التالية 
 جيد جداً : الفرقة األولع  -

 جيد جداً : الفرقة الثانية  -

 ممتاز: الفرقة الثالثة  -

 جيد جداً : الفرقة الرابعة  -

الطالبة حصلت علع عذر فع مادتين بالفرقة علماً بأن 
الثالثة وبعد نجاحها فع المادتين أصبح تقديرها جيد جداً 
، وبالتالع تستحق أن تدرج بالنتيجة تحت طالب 
حاصلون علع جيد جداً مع مرتبة الشرف طبقاً لنص 

 .من قانون تنظيم الجامعات( 25)المادة 

 أوصت اللجنة بضرورة تصحيح الخطأ المادى

 وافق المجلس

النظر فع الموافقة علع جوائز الكلية للطالب المتفوقين  2
 0245/0246للعام الجامعع 

 وافق المجلس 

 لشئون التعليميةا: تابع  
   

النظر فع اعتماد نتائج الخريجيين من البرامج العلمية  9
المتخصصة لفصل الخريف للعام الجامعع 

 :وبيانها كالتالع  6102/6102

 العمارة والتشييدبرنامج  - أ

No. of Students GPA 

0 4.00 - 3.70 

0 3.69 - 3.30 

0 3.29 - 3.00 

1 2.99 - 2.70 

2 2.69 - 2.30 

0 2.29 - 2.00 

3   

 

اعتمد مجلس 
 الكلية النتائج

وافق المجلس   النظر فع الالئحة المقترحة لبرنامج الهندسة الطبية 42
علع الالئحة 

 المقترحة
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 العالقات الثقافية 

 -: المؤتمرات العلمية :أوالً 
 -: تقرير حضور مؤتمر

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

4 
دينا احمد عبد القادر عبد . د

 المنعم الجيار

مدرس بقسم 
الهندسة 
 الكيميائية

النظر فع اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات 
الثقافية بالموافقة علع التقرير المقدم من سيادتها عن 
حضورها المؤتمر الدولع للكيمياء التطبيقية الذى عقد 

 42/42/0246حتع  41/42/0246خالل الفترة من 
بمدينة هيوستن بوالية تكساس بالواليات المتحدة 

 .  قاء محاضرة عن المؤتمر بالقسماالمريكية وقد تم ال

وافق 
 المجلس

 دينا ممدوح محمود نصار. د 0
مدرس بقسم 

الهندسة 
 المعمارية

النظر فع اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات 
الثقافية بالموافقة علع التقرير المقدم من سيادتها عن 
حضورها المؤتمر اآلسيوى العالمع السابع لدراسات 

الذى عقد خالل " البيئة القابلة للتكيف"السلوك البيئية 
بمدينة  32/1/0246حتع  01/1/0246الفترة من 

المتحدة وقد تم القاء محاضرة عن  ادنبرة بالمملكة
 .  المؤتمر بالقسم

وافق 
 المجلس

 

- : الدراسية جازاتاإل :اً ثاني
- : مد أجازة دراسية  – أ

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

4 
شريف حسن عبد القادر    . م

 أبو بكر

معيد بقسم 
الهندسة االنشائية 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

 نيومكسيكو
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

النظككر فككي اقتككراح مجلككس القسككم ولجنككة الكليككة للعالقككات 
الثقافيككة بالموافقككة علككي مككد االجككازة الدراسككيه لسككيادته 

 34/40/0241حتككع  4/4/0241لمككدة عككام اعتبككارا مككن 
ثالثككة اشككهر اسككتكماالً للعككام السككادس وتسككعة اشككهر فككع )

 .بدون مرتب( نطاق العام السابع
للحصكككول علكككع الماجسكككتير مكككن  4/1/0244ر فكككع سكككاف)

الواليككات المتحككدة ، تككم تغييككر الغككرض مككن الدراسككة مككن 
اخككر مككد حصككل عليككه سككبعة  -الماجسككتير الككع الككدكتوراة 

 4/6/0246اشككهر فككع نطككاق العككام السككادس اعتبككارا مككن 
 (.بدون مرتب"  34/40/0246حتع 

وافق 
 المجلس

    -:مد أجازة دراسية   – تابع

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 عمرو محمد محمد عياد. م 0

مدرس مساعد 
بقسم هندسة الرى 

والهيدروليكا 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
بريتش كولومبيا 

 بكندا

النظككر فككي اقتككراح مجلككس القسككم ولجنككة الكليككة للعالقككات 
الثقافيككة بالموافقككة علككي مككد االجككازة الدراسككيه لسككيادته 

عككام ثككامن وفرصككة اخيككرة نظككرا لظروفككة الصككحية لمككدة 
وبككككدون  42/2/0241حتككككع  49/2/0246مككككن  اعتبككككاراً 

مرتب وذلك بناء علع موافقة اللجنة الطبية علكع التقريكر 
المرسل مكن سكيادته بشكأن حالتكه الصكحية والتكع توصكع 

 .بالموافقة علع المد
للحصككول علككع درجككة الككدكتوراة  49/2/0229سكافر فككع )

مككن  اخككر مككد حصككل عليككه عككام سككابع  اعتبككاراً  -مككن كنككدا 
 (.بدون مرتب"  42/2/0246حتع  49/2/0245

وافق 
 المجلس

 

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

 شرف االحمرأسلمع . م 4

مدرس مساعد 
بقسم الهندسة 

المعمارية وعضو 
االجازة الدراسية 
بجامعة سابينزا  
SAPIENZA 

 بايطاليا

النظككر فككي اقتككراح مجلككس القسككم ولجنككة الكليككة للعالقككات 
الثقافية بالموافقة علي منح سيادتها عام للتدريب العملكع 

حتكع ( اليكوم التكالع للمناقشكة) 43/40/0246اعتباراً من 
 . بدون مرتب 40/40/0241
للحصككككول علككككع  4/44/0240سككككافرت سككككيادتها  فككككع )

حصلت عليه اربكع شكهور اخر مد  -الدكتورا  من ايطاليا 
 (.بمرتب 02/0/0241فع نطاق العام الخامس حتع 

وافق 
 المجلس

 

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

4 
أحمد مصطفع حسين . م

 علع

معيد بقسم هندسة 
الحاسب والنظم 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
بوردو بالواليات 
 المتحدة االمريكية

النظككر فككي اقتككراح مجلككس القسككم ولجنككة الكليككة للعالقككات 
الثقافية بالموافقة علي تطبيق اللوائح المعمكول بهكا علكع 
سيادته وذلك بانذارة بالعودة خالل شكهرين لعكدم موافاتنكا 
بموقفة الدراسع وانتهاء اخر مد لسيادته عام سابع حتكع 

 . بدون مرتب 42/2/0246
للحصول علع الدكتورا   44/2/0229ته  فع سافر سياد)

اخكككر مكككد حصكككل عليكككه عكككام سكككابع حتكككع  -مكككن امريككككا 
42/2/0246 .) 

وافق 
 المجلس

 الدراسات العليا
- :الهندسة اإلنشائية قسم : أولا 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

منح 
 الدرجات

 مها علع عبد العال سليمان عمر:  اسم الطالب

 . المونة الجيوبوليميرية من قش األرزخواص : موضوم
Properties of rice husk ash geopolymer mortar.  

 .عبد المعطع محمد عبد المعطع. د.حافظ السيد اليمنع ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

 مساعد عبد المحسن عزار  سالم الشمرى:  اسم الطالب

دراسة مقارنة بين التشريع المصرى "منازعات عقود التشييد تسوية : موضوم
  ."والكويتع

Settlements of construction contracts disputes "Comparative 

study between Egyptian and Kuwaiti legislation".  

 .هشام عبد الخالق عبد الخالق. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 0243 ربيع
وافق 
 المجلس

 إسراء عبد الوهاب عبد هللا شرباش:  اسم الطالب

 . تطبيقات و تقييم إدارة الجودة في مشروعات التشييد: موضوم
Applications and assessment of quality management in 

construction projects.  
 .ريمون فايق عزيز. د.هشام عبد الخالق عبد الخالق ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 0240 ربيع
وافق 
 المجلس

 شيماء أحمد عبد الخالق سعد هللا:  اسم الطالب

 . التنبؤ بالتأخيرات الزمنية المتوقعة في المشاريع اإلنشائية المصرية: موضوم
Expected time delays prediction for Egyptian construction 

projects.  

 .الخالق عبد الخالقهشام عبد . د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 رشا عبد الرؤوف نور الدين صالح:  اسم الطالب

مقاومة الحريق للكمرات الخرسانية المسلحة المعرضة لقوى : موضوم
 .قص

Fire resistance of reinforced concrete beams subjected 

to shearing force. 

صالح . حازم محمد البكرى ، د. د.سعيد محمد عالم ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
32% 

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس
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 .الدين فاروق الفتيانع
  -: علع أن تكون اللجنة مكونة من 

                      أستاذ متفرغ بالكلية   محيع الدين صالح شكرى. د.أ -4
 رئيساً 

    جامعة القاهرةحامد محمد سالم هدهود      أستاذ بكلية الهندسة . د.أ -0
 عضوا ً 

أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم  سعيد محمد عالم            . د.أ -3
                        والطالب

مشرفاً                                                                              
 ضواً عو

مشرفاً             مساعد بالكليةحازم محمد فاروق البكرى  أستاذ . د.أ -1
 ضواً عو

     -:الهندسة اإلنشائية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 أيمن أحمد يوسف سرحان:  اسم الطالب

 .محاكاة نظام محطة خلط الخرسانة: موضوم
Simulation of concrete batch plant system. 

 .هشام عبد الخالق عبد الخالق.د.أ:  تحت إشراف
  -: علع أن تكون اللجنة مكونة من 

                   حسام فهمع غانم                 أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً 

                  أستاذ متفرغ بالكلية   محمد هشام عبد المحسن       . د.أ -0
 عضواً 

مشرفاً                 هشام عبد الخالق عبد الخالق   أستاذ بالكلية. د.أ -3
 عضوا ً و

                          علع عبد الحكم علع عبد      أستاذ بالكلية. د.أ -1
 عضوا ً 

                          أستاذ بالكلية شريف محمد حافظ            . د.أ -5
 عضوا ً 

 0246ربيع  
وافق 
 المجلس

 

 :الهندسة الكهربية قسم : انياا ث

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

منح 
 الدرجات

 إيهاب أحمد إبراهيم حسين علع:  اسم الطالب

تحسين أداء عملية التسليم للقطارات السريعة بإستخدام نظام التطور طويل : موضوم

 . للقطاراتاألمد لإلتصاالت الالسلكية 
Handover performance improvement for high speed train 

networks using long term evolution for railway wireless 

communication system.  

إيهاب . د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.أحمد رمضان عبد العزيز ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .فاروق بدران

 دكتورا 
خريف 
0244 

 وافق
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد مصطفع سعيد عمران:  اسم الطالب

 .التحكم في ربط مولد طاقة الرياح مع الشبكة: موضوم
الترابط بين األساليب المختلفة لشبكات التيار : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

جوهر علماً بأن هذا التحديد ال يمس ( المستمر متعددة األطراف ذات الجهد العالع
 .البحث

Interconnection between different DC technologies at 

multi-terminals high voltage direct current networks. 

 .مصطفع سعد حماد. د.إبراهيم فؤاد العرباوى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

 دكتورا 
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

49% 

 0240 ربيع
وافق 
 المجلس
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3
rd

 International conference on Renewable Energy Research 

and Applications – Milwakuee, USA, pages 19-22,  Oct. 2014 

  -: علع أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً                    أستاذ متفرغ بالكلية   إبراهيم فؤاد العرباوى   . د.أ -4
 رئيساً و
                            ع          أستاذ متفرغ بالكليةنبيل حسن عباس. د.أ -0

 عضوا ً
         أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمسمصطفع إبراهيم مرعع    . د.أ -3

 ضواً ع

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 إسالم إبراهيم الشوربجع خميس السبع:  اسم الطالب

 .معالجة الصور و اإلشارات الطبية: موضوم
نظام مهجن لحساسية كشف معدل : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (تغير إشارات نبضات القلب
A hybrid system for sensitivity detection of heart 

signal rate variability. 

 .محمد عبد الرحمن عبد . د.مظهر بسيونع طايل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

* Computer Science and Information Technology (CS&IT) - 

CSCP 2015- April 2015- Vol.5, pages 67, 77, Impact Factor 

3.15.  

* International Journal of Biomedical Engineering and 

Science (IJBES)-July 2015- pages 31-48, Vol.2, Impact 

Factor 3.3.  

* World Academy of Science, Engineering and Technology, 

International Journal of Medical, Health, Biomedical, 

Bioengineering and Pharmaceutical Engineering – Vol.9, 

pages 657-660, September 2015, Impact Factor 3.25.  

* International Journal of Biomedical Engineering and 

Science (IJBES), Vol.3, pages 45- 56- Impact Factor 3.3, 

Jan.2016. 

* International Journal of Current Trends in Engineering & 

Technology – Vol.2, pages 36-43, Impact Factor 3.15 – Jan. 

Feb. 2016.  

* International Journal of Research in Engineering and 

Science (IJRES) - Vol.4, pages 45-60, Impact Factor 3.54, 

Feb. 2016.  

* International Journal of Engineering Science Invention – 

Vol.5, pages 71-79, Impact Factor 1.76, Feb. 2016.  

* International Journal of Engineering Inventions – Vol.5, 

pages 7-12, Impact Factor 3.15, March 2016.  

* International Journal of Research in Engineering and 

Science (IJRES) - Vol.4, pages 19-24, Impact Factor 3.54, 

March 2016.  

* International Journal of Research in Engineering and 

Science (IJRES) - Vol.4, Impact Factor 3.54, Pages 8-19. 

October 2016. 

  -: علع أن تكون اللجنة مكونة من 
 مشرفاً              أستاذ متفرغ بالكلية        مظهر بسيونع طايل. د.أ -4
 رئيساً و

 دكتورا 
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

41% 

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس
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                     جالل أحمد القبرصع       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضوا ً 

           هشام فتحع علع حامد   عميد كلية الهندسة جامعة المنيا. د.أ -3
 ضواً ع
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     : الهندسة الكهربيةقسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم
علع 

الرسالة 
 التكميلية

 حسام الدين بهيج حسن مرسع:  اسم الطالب

المسافية في الشبكات المتوسطة  تأثير التوافقيات علع الوقاية: موضوم
 .غير المتماثلةرة بإستخدام األخطاء المتماثلة والقصيو

Effect of harmonics on distance relay in short and 

medium transmission lines using symmetrical and 

unsymmetrical faults. 

 .كريم حسن يوسف. فتحع مبروك أبو العينين ، د. د.أ:  تحت إشراف
  -: علع أن تكون اللجنة مكونة من 

                      أستاذ متفرغ بالكلية          نبيل حسن عباسع. د.أ -4
 رئيساً 

مشرفاً              أستاذ متفرغ بالكليةفتحع مبروك أبو العينين  . د.أ -0
 عضواً و

       أحمد محمد رفعت عزمع   أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا. د.أ -3
 عضوا ً 

نظراً للظروف المرضية التي مرت بها نجلته لفترة مما أدى إلع وفاتها * 
 .لجنة الحكم علع الرسالةوعليه وافق مجلس القسم علع تأجيل تشكيل 

رسالة 
 تكميلية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

5% 

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 نرمين محمود إبراهيم بيومع محمد:  اسم الطالب

 .الزنبرك الكهربع في األنظمة الكهربية: موضوم
Electric spring in electric systems. 

 .إبراهيم فؤاد العرباوى. د.أ:  تحت إشراف
  -: علع أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً          إبراهيم فؤاد العرباوى        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
                   محمد زكريا مصطفع          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
                  متفرغ بالكليةأستاذ  طلعت عبد المنعم            . د.أ -3

 عضوا ً 
                  أستاذ مساعد بالكلية راجع علع رفعت           . د.أ -1

 عضوا ً 
       أستاذ مساعد باألكاديمية العربية مصطفع سعد حمد          . د.أ -5

 عضوا ً 

 
خريف 
0240 

وافق 
 المجلس

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  13

الداخلية للكلية  
والمفعله بقرار 

 وزارى 
  3000رقم 

فى 
17/22/1006 

 نهال أحمد محمود أحمد مبروك:  اسم الطالب
 .عبد المنعم عبد البارى. د.عبد الرحيم خليفة ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .0242وحتع ربيع  0241لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع 

 0240 ربيع دكتورا 
وافق 
 المجلس

 إيهاب أبو بكر عبد الهادى عبد الرحمن:  اسم الطالب
نور الدين حسن . د.السيد عبد المعطع البدوى ، أ. د.أ: تحت إشراف 
 .منع إبراهيم حامد لطفع. إسماعيل ، د

 .0246وحتع خريف  0245لمدة عام سادس إعتباراً من خريف 

 دكتورا 
 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

- :الهندسة المعمارية قسم : ثالثاا 

منح 
 الدرجات

 عبد هللا مفتاح صالح بن محمود:  اسم الطالب

كحالة  –ليبيا  –مدينة الخمس )اإلستدامة و الهوية العمرانية : موضوم
 . (دراسية

Sustainability and urban identity (Alkhoms city – 

Libya, as a case study).  

 0243 ربيع دكتورا 
وافق 
 المجلس
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طارق عبد الحميد . د.محمد عبد العال إبراهيم ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .هانع محمد عبد الجواد عياد. د.فرغلع ، أ

 هبة محمد حسام الدين جالل:  اسم الطالب

 . العمارة و المجتمعات الصحية: موضوم
Architecture and healthy communities.  

دينا . د،  خالد السيد الحجلة. د.فاروق حمدى ، أإيناس . د.أ: تحت إشراف

 .محمد سعد هللا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عنان عبد الفتاح علع عبد  أبو مير :  اسم الطالب

 .اإلعتبارات التصميمية لذوى اإلحتياجات الخاصة: موضوم
تطبيقات التصميم لذوى اإلحتياجات ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث( الخاصة
Design considerations for people with special needs. 

 .عالء عادل منصور. محمد أنور فكرى ، د. د.أ:  تحت إشراف

  -: نة مكونة من جعلع أن تكون الل
مشرفاً                 أستاذ بالكليةمحمد أنور محمد فكرى     . د.أ -4
 رئيساً و
وليد محمد عمر             أستاذ بكلية الفنون الجميلة         . د.أ -0

 عضواً 
خالد السيد الحجله        أستاذ بالكلية                مشرفاً . د.أ -3

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

32% 

 0240 ربيع
وافق 
 المجلس

 معتز مصطفع سعد مصطفع:  اسم الطالب

اإلسكندرية مدينة ايكولوجية العمارة االيكولوجية للمدن : موضوم
 .المستدامة

المدينة اإليكولوجية كمدخل للتنمية : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث( المستدامة

Eco- city as approach for sustainable development. 

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

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

Research (IJSBAR). ISSN 2307-4531, Vol. 28, Pages 54-74 2017. 

  -: نة مكونة من جع أن تكون اللعل
مشرفاً        محمد عبد العال إبراهيم    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
        سحر األرنؤوطع            أستاذ بكلية الفنون الجميلة. د.أ -0

 عضواً 
           أستاذ مساعد بالكلية      إبراهيم السيد معروف    . د.أ -3

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

01% 

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 بكينام أشرف أحمد علع حسن:  اسم الطالب

 .دراسة اإلحساس باإلنتماء و البيئة المبنية: موضوم
باإلنتماء والبيئة  دراسة اإلحساس: )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

كيف يؤثر كال من البيئة المبنية، العوامل االقتصادية واالجتماعية : المبنية 
علماً بأن هذا التحديد ال ( وتاريخ المنطقة علع إحساس اإلنسان باإلنتماء

 .يمس جوهر البحث
Sense of community and built environment: How can 

built environment, social economic conditions and 

history of place shape our sense of community? 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

06% 

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس
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دينا محمد علع سعد . هانع محمد عبد الجواد عياد ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .هللا
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

International Journal of Engineering and Advanced 

Technology (IJEAT). ISSN: 2249-8958, Vol-6, Issue-3, 

Pages 44-55, February 2017. Impact Factor: 3.84 (2016). 

  -: نة مكونة من جعلع أن تكون الل
                                خالد السيد الحجلة         أستاذ بالكلية. د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً                        هانع محمد عياد             أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً و
مروة أبو الفتوح خليفة    أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة عين . د.أ -3

 شمس              
                                                                                        

 عضواً 

 سار  محمد صبرى زكريا إبراهيم:  اسم الطالب

 .التنقل الحضرى المستدام: موضوم
تقييم   SUMالتنقل الحضرى المستدام: )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

دراسة لحاالت من مجاورات : العوامل المرتبطة بسلوك التنقل الحضرى 
 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث( اإلسكندرية ، مصر

Sustainable urban mobility "SUM" assessing the 

factors associated with urban mobility behavior: case 

studies from Alexandria neighborhoods, Egypt. 

دينا محمد علع سعد . هانع محمد عبد الجواد عياد ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .هللا
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

International Journal of Engineering and Advanced 

Technology (IJEAT). ISSN: 2249-8958 Vol. 6 – Issue-3, 

Pages 56-69, February 2017 Impact Factor: 3.84(2016). 
  -: نة مكونة من جعلع أن تكون الل

                                خالد السيد الحجلة         أستاذ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً 

مشرفاً                       أستاذ بالكلية هانع محمد عياد             . د.أ -0
 عضواً و

الفتوح خليفة    أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة عين مروة أبو . د.أ -3
 شمس

                                                                                        
 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أميرة محمد سعيد عبد الفتاح عمار:  اسم الطالب

ن ، إمكانية السير علع وسائل التحرك الخضراء في المد: موضوم
 .ركوب الدراجات في اإلسكندريةاألقدام و

إمكانية السير علع األقدام في : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
المستدامة دراسة حالة مدخل للتنمية الحضرية : مجاورات المدن 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر ( وسط المدينة باإلسكندرية
 .البحث

Prospects of walkability in city neighborhoods: An 

approach for sustainable urban development. Case 

study: the city center of Alexandria. 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

00% 

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس
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حسن كمال عبد . د.د فرغلع ، أطارق عبد الحمي. د.أ:  تحت إشراف
 .السالم

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
Architecture and Planning Journal Vol.24- Faculty 

of Architectural Engineering, Beirut Arab 

University, Lebanon. Impact Factor: 0.9 
  -: نة مكونة من جعلع أن تكون الل

مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكليةطارق عبد الحميد فرغلع  . د.أ -4
 رئيساً و
مشرفاً                 حسن كمال عبد السالم   أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً و
                   أستاذ بالكلية      خالد السيد الحجلة        . د.أ -3

 عضواً 
  رئيس القسم باالكاديمية العربيةأستاذ والء سرحان               ع. د.أ -1

 عضواً 

تعديل لجنة 
 إشراف

 أمل جمال الدين عبد الحميد أحمد مرسع:  اسم الطالب

 .دمج تقنيات الجيل القادم في البيئة العمرانية: موضوم
حسن كمال عبد . د.طارق عبد الحميد فرغلع ، أ. د.أ: تحت إشراف

 .السالم
زياد طارق الصياد المدرس بالقسم إلع لجنة . وذلك بإضافة د

 .اإلشراف وذلك لحاجة البحث إلع تخصص سيادته

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0241 ربيع
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء علع 

 طلبه

 الهادىنهع حسن محمد عبد :  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء علع 

 طلبه

 نبيلة محمد علع شعبان:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس
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- :الهندسة الميكانيكية قسم :  رابعاا 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

منح 
 الدرجات

 عمرو أمين أمين الشرقاوى:  اسم الطالب

تخطيط المسار األمثل لروبوت صغرى ذو درجات حرية : موضوم
 .متعددة للتطبيقات الجراحية

Optimal trajectory planning of multiple degree of 

freedom micro-robots for surgical applications.   
 .خالد توفيق محمد. حسن أنور الجمل ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

 أحمد محمد محيع الدين عتيبة:  اسم الطالب

 .تشغيل التوربينات البخارية: موضوم
Steam Turbine operation.   

 .سامع مرسع الشربينع. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 0243 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمود طه السيد محمد مبروك:  اسم الطالب

تأثير عدم إستقامة األعمدة في المقاومة الداخلية في : موضوم
 .الدوران

قياس عزم المقاومة في األعمدة ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (المنحنية

Internal torsional resistance in deflected shafts. 

بسيونع مصطفع . محمود عبد الفتاح مصطفع ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد نصر أحمد. ، د
مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ  :المهندس المذكور له بحث منشور في * 
0/0/0241. 

  -: علع أن تكون اللجنه مكونه من 
مشرفاً      بالكليةمحمود عبد الفتاح مصطفع    أستاذ متفرغ . د.أ -4
 رئيساً و
              أستاذ متفرغ بالكلية      سهير فتحع خميس رزيقة. د.أ -0

 عضواً 
رئيس القسم بكلية وأستاذ      عزت السيد شعيب      . د.أ -3

 الهندسة 
                        جامعة طنطا                                          

 ًً  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

49% 

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمود عمر محمد عمر عامر:  اسم الطالب

 .دراسة نظم التعليق النشط للسيارات: موضوم

التحقيق العملع و النمذجة والمحاكاة): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
وهيدروليكية النشطة ذات التحكم في أنظمة تعليق السيارات الكهر

علماً بأن هذا التحديد ال يمس  (مقارنتها بالنظم السلبية لربع سيارةو

 .جوهر البحث

Modeling, simulation and experimental 

investigation of automotive quarter car 

controlled electrohydraulic active and passive 

suspension systems. 

وليد عبد العزيز . د.محمد محمد القصبع ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .عبد الغفار

مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
41/4/0241. 

  -: علع أن تكون اللجنه مكونه من 

مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية محمد محمد القصبع          . د.أ -4

 رئيساً و

                 أستاذ متفرغ بالكلية           طاهر حمد هللا عوض. د.أ -0

 عضواً 

سمير محمد الدمرداش طلبه  أستاذ بكلية الهندسة جامعة . د.أ -3
                                حلوان

                                                                                       
 ًً  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

9% 

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 أميمة عبد الرحيم عبد العزيز عيسع:  اسم الطالب

حميل الجزئع إستراتيجية التحكم في التمدد عند الت: موضوم
التوربينات المتالزمة في نظام تكسير بإستخدام الصمامات و

 .الهواء

Expansion control strategy at part load using 

conjugate valves and expanders in air 

fractionation system. 

 .عبد الحميد عطية السيد. د.أ:  تحت إشراف

  -: علع أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً        أستاذ متفرغ بالكلية      عبد الحميد عطية السيد. د.أ -4

 رئيساً و

                 أستاذ متفرغ بالكلية    براهيم جمعةإعبد الحميد . د.أ -0

 عضواً 

                أستاذ متفرغ بالكلية           محمد خليل إبراهيم. د.أ -3

 عضوا ً

 
خريف 
0245 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  13

الداخلية للكلية  

 أحمد عصام الدين عباس السحرتع:  اسم الطالب

محمد عبد . د.السيد ، أعبد الحميد عطية . د.أ: تحت إشراف 
 وائل مصطفع المغالنع. د.الفتاح طعيمة ، أ

 .0242وحتع ربيع  0241لمدة عام سادس إعتباراً من ربيع 

 0240 ربيع دكتورا 
وافق 
 المجلس

وافق  0240 ربيع دكتورا  نهع عالء الدين محمد سعيد:  اسم الطالب
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المفعله بقرار و
 وزارى 

  3000رقم 

فى 
17/22/1006 

محمد عبد الفتاح . مدحت محمود سرور ، د. د.أ: تحت إشراف 
 .فايد

 .0242 ربيعوحتع  0241 ربيعإعتباراً من  سادسلمدة عام 

 المجلس

 هبة محمد عبد العزيز عبد اللطيف:  اسم الطالب

محمد عبد الفتاح . د.مدحت محمود سرور ، أ. د.أ: تحت إشراف 
 .وائل مصطفع المغالنع. د.طعيمة ، أ

 .0242 ربيعوحتع  0241 ربيعإعتباراً من  سادسلمدة عام 

 0240 ربيع دكتورا 
وافق 
 المجلس

 عصام عبد ربه عبد اللطيف رشيد:  اسم الطالب

 .محمد محمود الحلو. أسامة أحمد المصرى ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .0245 خريفوحتع  0241 خريفإعتباراً من  خامسلمدة عام 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0242 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 

علع  بناء
 طلبه

 إسالم السيد أحمد محمد شبيب:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0229 

وافق 
 المجلس

 سمر سيد صالح محمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0229 ربيع
وافق 
 المجلس

 نبيل مصطفع أحمد عطا:  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 0229 ربيع
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء علع 
تقارير 
 المشرفين

 0222 ربيع دكتورا  محمد حسن بدوى شحاته:  اسم الطالب
وافق 
 المجلس
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- :الهندسة الكيميائية قسم : خامساا 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

منح 
 الدرجات

 هند محمد عبد اللطيف محمد الشعراوى:  اسم الطالب

 .للصباغات و مكوناتهاالتفكيك الضوئع : موضوم
Photocatalytic degradation of dyes and its 

constituents.   
 .منع السيد عثمان. د.إبراهيم أحمد سالم ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 0244 ربيع دكتورا 
وافق 
 المجلس

 أسماء إبراهيم عثمان محمد:  اسم الطالب

 .الكهربائية لأليوناتإنتاج ميا  فائقة النقاء بوحدة اإلزالة : موضوم
Electrodeionization unit for the production of 

ultrapure water.   
 .محمود علع جبر زرام. د.منع محمود نعيم ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 دكتورا 
خريف 
0229 

وافق 
 المجلس

 عمر محمد عبد السالم عبد العزيز:  اسم الطالب

لمستويات الحماية علع بعض إستخدام طرق التحليل : موضوم
 .وحدات معالجة الغاز الطبيعع

Use of LOPA for some natural gas processing unit.   
 .دينا عبد القادر الجيار. حسن عبد المنعم فرج ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

 أمنية أحمد علع محمد كريم:  اسم الطالب

تحضير مادة مازة رخيصة من بعض المخلفات الزراعية : موضوم
 .المصرية

Preparation of low cost adsorbent from some 

Egyptian agriculture wastes.   
 .دينا عبد القادر الجيار. حسن عبد المنعم فرج ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0240 ربيع
وافق 
 المجلس

 طارق مرسع محمد إبراهيم الجعبيرى:  اسم الطالب

دراسة إسترجام بعض المعادن من نفايات العامل المساعد : موضوم
 .المستخدم في عمليات إزالة الكبريت

Study on the recovery of some metals from spent 

desulfurization catalyst.   
جيهان فاروق ملش  .د.علع حسين عبد المجيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .دينا عبد القادر الجيار. ،  د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 رغدان حسن عبد العزيز حسن غانم:  اسم الطالب

تحضير مادة نانوميترية و إستخدامها في إزالة الملوثات : موضوم
 .العضوية من المخلفات الصناعية السائلة

Preparation of Nano material and its application in 

removal of organic pollutants from waste water. 

 .منع السيد عثمان. د.يحيع عبد القادر الطويل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

American Journal of Chemical Engineering (AJCHE). 

  -: لع أن تكون اللجنه مكونه من 
مشرفاً        يحيع عبد القادر الطويل    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
                حسن عبد المنعم فرج       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
 متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنياأستاذ ألفت عبد الشافع فضالع   . د.أ -3

 ًً  عضوا ً
مشرفاً   أستاذ بمدينة األبحاث العلميةمنع السيد عثمان           . د.أ -1
 عضواً و

 دكتورا 
نسبة 

اإلقتباس 
09% 

 خريف
0242 

وافق 
 المجلس

 إبتسام صالح الدين منصور عبد الحميد:  اسم الطالب

 .معالجة الميا  الملوثةدراسة في إستخدام البوليمرات في : موضوم
Using polymers in waste water treatment. 

مصطفع سالم . د.حسن عبد المنعم فرج ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .منصور

  -: علع أن تكون اللجنه مكونه من 
مشرفاً           حسن عبد المنعم فرج    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
                   أستاذ متفرغ بالكلية       أحمد أمين زعطوط . د.أ -0

 عضواً 
 أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرةنبيل محمود عبد المنعم   . د.أ -3

 ًً  عضوا ً
مشرفاً مصطفع إبراهيم سالم   أستاذ مساعد بالكلية         . د.أ -1
ًً و  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
32% 

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

 أحمد عبد الرحمن أحمد عبد الهادى الرمسيسع:  اسم الطالب

 .كيفية تطبيق وسائل الحماية علع معدة صناعية: موضوم
Application of LOPA on an industrial equipment. 

 دينا عبد القادر الجيار. مصطفع إبراهيم سالم ، د. د.أ:  تحت إشراف
  -: علع أن تكون اللجنه مكونه من 

                أستاذ متفرغ بالكليةحسن عبد المنعم فرج         .د.أ -4
 رئيساً 

رئيس القسم بكلية إبراهيم إسماعيل إبراهيم    أستاذ و. د.أ -0
 الهندسة 

                           جامعة المنيا                                         
 عضواً 

مشرفاً أستاذ مساعد بالكلية     مصطفع إبراهيم سالم       . د.أ -3
ًً و  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
40% 

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع
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تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد أحمد إبراهيم الدسوقع موسع:  اسم الطالب

 .دراسة إستخدام نفايات البولع استيرين في معالجة الميا : موضوم
دراسة إزالة عسر الميا  بإستخدام : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر ( مخلفات مادة البولع أستيرين
 .البحث

A novel technique for water hardness removal by 

using waste polystyrene. 

 .دينا أحمد الجيار. محمد حسين عبد المجيد ، د. د.أ:  تحت إشراف
  -: علع أن تكون اللجنه مكونه من 

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

                   أحمد أمين زعطوط        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً 

       أستاذ مساعد بالجامعة اليابانية مروة فاروق القاضع    . د.أ -3
 ًً  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
02% 

 0240 ربيع
وافق 
 المجلس

 عمرو محمد أشرف محمد نور:  اسم الطالب

 .إزالة العكارة من ميا  الشرب بإستخدام مجمعات طبيعية: موضوم
Turbidity removal from drinking water using 

natural coagulants. 

 .مرو  فاروق القاضع. د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف
  -: علع أن تكون اللجنه مكونه من 

                    حسن عبد المنعم فرج    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً 

مشرفاً            بالكليةأستاذ متفرغ أحمد أمين زعطوط       . د.أ -0
 عضواً و
  أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرةنبيل محمود عبد المنعم  . د.أ -3

 ًً  عضوا ً
مشرفاً  أستاذ مساعد بمدينة األبحاث العلميةمروة فاروق القاضع  . د.أ -1
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
02% 

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس
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- : الهندسة البحرية وعمارة السفنقسم : اا دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 محمد حسين عوض:  اسم الطالب

تصميم الرفاصات المركبة علع أساس التفاعل بين المائع : موضوم
 .وهيكل السفينة

Design of composite propellers based on fluid 

structure interaction. 

 .يحيع عبد السالم عبد الناصر. د.أ:  تحت إشراف
  -: علع أن تكون اللجنة مكونة من 

                أستاذ متفرغ بالكلية      يسرى محمد أنور والية. د.أ -4
 رئيساً 

                        أستاذ بالكلية   هبة وائل لهيطة            . د.أ -0
 عضواً 

مشرفاً              أستاذ بالكلية يحيع عبد الناصر            . د.أ -3
 عضوا ً و

                        أستاذ بالكلية عادل عبد الحليم بنوان     . د.أ -1
 عضواً 

                         أستاذ بالكلية         أحمد حسنع الحيوى. د.أ -5
 عضواً 

 0246 ربيع 
وافق 
 المجلس

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  13

الداخلية للكلية  
والمفعله بقرار 

 وزارى 
  3000رقم 

فى 
17/22/1006 

 نيرة أسامة محمد عبد الرحمن:  اسم الطالب
ماجد محمد عبد . عادل عبد الحليم بنوان ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .النبع

 .0241وحتع ربيع  0246إعتباراً من ربيع  خامسلمدة عام 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

 محمد إبراهيم خليل غانم:  اسم الطالب
رحمه )طارق أحمد السيد . د.هبة وائل لهيطة ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .ماجد محمد عبد النبع. ، د( هللا

 .0241وحتع ربيع  0246لمدة عام خامس إعتباراً من ربيع 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

 

- : هندسة اإلنتاجقسم :  اا سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

منح 
 الدرجات

 غادة راغب عبد  النجار:  اسم الطالب

جدولة عملية النقل الداخلع في محطات الحاويات بطريقة : موضوم
 .الطبقات الدورة المزدوجة بإستخدام الخوارزم الجينع متعدد

Dual cycle mode scheduling of internal transfer in 

container terminals using a multi layer genetic algorithm.   

ياسمين أبو . د.محمد نشأت عباس فرس ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .السعود صالح

 دكتورا 
 خريف
0241 

وافق 
 المجلس

- : هندسة الرى والهيدروليكاقسم :  اا ثامن

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

منح 
 الدرجات

 داليا دسوقع عبد العزيز سالم:  اسم الطالب

 .إستخدام الطاقة المتجددة في مشروعات الرى: موضوم

Use of renewable energy in irrigation projects. 

محمد محمد . راوية منير محمد قنصوة ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .عبد المعطع

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0241 

وافق 
 المجلس

وافق  خريفماجستير  محمد رياض عزت تركمانع:  اسم الطالبمد فترة 
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 التسجيل 
 13تطبيقاَ للماده 

من الالئحه 
الداخلية للكلية  
والمفعله بقرار 

 وزارى 
فى   3000رقم 
17/22/1006 

محمد السعيد . فاروق عبد هللا الفتيانع ، د. د.أ: تحت إشراف 
 .رجب الخولع

 .0241 خريفوحتع  0246 خريفلمدة عام خامس إعتباراً من 

العلوم 
 الهندسية

 المجلس 0240

إلغاء 
التسجيل 
بناء علع 
تقارير 
 المشرفين

 0242 ربيع دكتورا  نرمين سعد الخوالقة:  اسم الطالب
وافق 
 المجلس

 

- : الهندسة النووية واإلشعاعيةقسم :  اا تاسع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

منح 
 الدرجات

 مع علع رضوان حماية:  اسم الطالب

 .تطبيقات الهندسة النووية: موضوم
Applications of nuclear engineering. 

نمذجة العوامل البشرية : رأت اللجنة تحديد عنوان البحث إلع * 
 .لتقييم إحتماالت األمان في محطات القوى النووية

Modeling human factors in the probabilistic safety 

assessment of NPPs. 

محمد . د.، أ( رحمه هللا)محمد نجيب حسن علع . د.أ:  تحت إشراف
أحمد عماد . عزت عبد الفتاح عيسوى،  د. د.حسن محمد حسن ، أ

 .الدين فتح هللا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

 -: الهندسة النووية واإلشعاعيةقسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 موسامبوكو بابع:  اسم الطالب

توزيع النويدات اإلشعاعية في صخور الفوسفات وتأثيرهم : موضوم
 .البيئي في منطقة كانزى، جمهورية الكونغو الديموقراطية

Distribution of radionuclides in phosphate rocks 

and their environmental impact in Kanzi area, 

Democratic Republic of Congo. 
علياء عادل محمد بدوى . د.محمد السيد ناجع ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .محمود هانع شلبع. د.، أ

ماجستير 
العلوم 

والتكنولوج

 النووية يا

 0245 ربيع
وافق 
 المجلس

 رفيد  حمد خليفة حمد:  اسم الطالب

التركيب المجهرى للمواد النووية التبؤ بالتغيير في : موضوم
 .المستخدمة في محطات الطاقة النووية

Predicting microstructure evolution in nuclear 

reactor materials. 
محمد حسن محمد . د.سعيد عبد المجيد عجمع ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .حسن

ماجستير 
العلوم 

والتكنولوج

 النووية يا

 0245 ربيع
وافق 
 المجلس

 جاتوتو بالسيد:  اسم الطالب

 .تحديد أنسب الظروف لعملية التحليل بالتنشيط النيترونع: موضوم
Optimization conditions of neutron activation analysis. 

أحمد عماد الدين . د.محسن عبد  أبو مندور ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .نادر محمود عبد الحليم. د.فتح هللا ، أ

ماجستير 
العلوم 

والتكنولوج

 النووية يا

 0245 ربيع
وافق 
 المجلس

وافق  0241 ربيعماجستير  أحمد حلمع محمد السيد:  اسم الطالبتعديل لجنة 
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 .تطبيقات الهندسة النووية: موضوم إشراف
هناء حسن أبو . د.أ محمد السيد سليمان ناجع ،. د.أ: تحت إشراف

 .جبل
المساعد بهيئة محمد عبد المنعم جاهين األستاذ . د.وذلك بإضافة أ

الطاقة الذرية  إلع لجنة اإلشراف وذلك لحاجة البحث إلع تخصص 
سيادته وإلستخدام األجهزة والمعامل الموجود  بالهيئة والتي تخدم 

 .البحث

العلوم 
 الهندسية

 المجلس

 

- : هندسة المواصالتقسم :  عاشراا 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

منح 
 الدرجات

 سعيد السيد عبادى السيد:  اسم الطالب

 .اإلتجاهات الحديثة في المساحة التصويرية الرقمية: موضوم
New trends in digital photogrammetry. 

 .حسام محمد فريد الحبروك. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0241 

وافق 
 المجلس

     -: هندسة المواصالتقسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 عمرو إسماعيل صابر محمد:  اسم الطالب

دراسة تحليلية لحالة الرصف المرن لعدد من الطرق : موضوم
 .باإلسكندرية

An analytical study for flexible pavement condition 

of some roads in Alexandria. 
 .خليل أحمد أبو أحمد. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0241 

وافق 
 المجلس

مد فترة 
 التسجيل 

 13تطبيقاَ للماده 
من الالئحه 

الداخلية للكلية  
والمفعله بقرار 

 وزارى 
فى   3000رقم 
17/22/1006 

 سامع محمد علع محمد عياد:  اسم الطالب
حسن جابر زكريا . د.محمد حمدى علوانع ، أ. د.أ أ: تحت إشراف 

 .الرحيممحمد محمود حسنع عبد . د.الغزولع ، أ

 دكتورا  .0241وحتع خريف  0246لمدة عام سادس إعتباراً من خريف 
 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

 

- : هندسة الحاسب والنظمقسم :  عشر حادى

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

إلغاء 
التسجيل 
بناء علع 

 طلبه

 روفائيل اميل فايز بهنام:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0246 

وافق 
 المجلس
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- : الهندسة الصحيةقسم :  ثانى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوم

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عالء حسين خلف مساعد:  اسم الطالب

 .معالجة المخلفات الناتجة من صناعة الأللبان: موضوم
تأثير درجات الحرارة علع معالجة ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

المخلفات السائلة من مصانع األلبان بإستخدام النظم البيولوجية التقليدية 
علماً بأن هذا التحديد ال ( GPS-Xوالمطورة ، مع تطبيق برنامج المحاكاة 

 .يمس جوهر البحث

Effect of temperature on conventional and hybrid 

biological treatment systems for dairy   wastewater 

with GPS-X simulator. 

وليد عبد العظيم . د.محمد صادق العدوى ،  أ. د.أ:  تحت إشراف
 .مع عبد الفتاح فايد. إبراهيم ، د

 :المهندس المذكور له بحث منشور فع 
Journal of Environmental Protection 

  -: علع أن تكون اللجنه مكونه من 
مشرفاً     أستاذ متفرغ بالكلية        محمد صادق العدوى    . د.أ -4
 رئيساً و
    مدحت عبد المعطع مصطفع  أستاذ ورئيس القسم بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين  محمود محمد عبد العظيم     . د.أ -3

ًً شمس  عضوا ً
مشرفاً   اعد بالكلية  وليد عبد العظيم إبراهيم    أستاذ مس. د.أ -1
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
00% 

 0245 ربيع
وافق 
 المجلس

 شروق عادل حسن السيد:  اسم الطالب

إستخدام مفاعالت التدفق التسلسلية لمعالجة ميا  الصرف : موضوم
 .الناتجة عن صناعة اللب والورق

Utilization of bio-film sequencing batch reactor for 

pulp and paper industrial wastewater treatment. 

وليد عبد العظيم . د.محمد صادق العدوى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .مع عبد الفتاح فايد. إبراهيم ، د

 :المهندس المذكور له بحث منشور فع 
Journal of Environmental Protection 

  -: علع أن تكون اللجنه مكونه من 
مشرفاً        أستاذ متفرغ بالكلية     محمد صادق العدوى    . د.أ -4
 رئيساً و
                        محمد طارق فؤاد سرور      أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة  هشام سيد عبد الحليم      . د.أ -3

 ًً  عضوا ً
مشرفاً      وليد عبد العظيم إبراهيم  أستاذ مساعد بالكلية . د.أ -1
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
00% 

 0241 ربيع
وافق 
 المجلس

     -: الهندسة الصحيةقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 باسم محمد مرعع:  اسم الطالب

 .صناعة األدويةمعالجة المخلفات الناتجة عن : موضوم
مقارنة بين الحمأة النشطة : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0245 ربيع
وافق 
 المجلس
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من ميا  الصرف  CODوالتهوية المطولة إلزالة الفينول والـ 
علماً بأن هذا التحديد ال ( GPS-Xالدوائية وتطبيق برنامج المحاكاة 

 .يمس جوهر البحث
Comparison between activated sludge and 

extended aeration to remove phenol and COD from 

pharmaceutical wastewater and apply GPS-X 

model simulation. 

آمال محمود مرسع . وليد عبد العظيم إبراهيم ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .مع عبد الفتاح فايد. ، د

 :المهندس المذكور له بحث منشور فع 
Journal of Environmental Protection 

  -: علع أن تكون اللجنه مكونه من 
               أستاذ متفرغ بالكلية      محمد صادق العدوى    . د.أ -4

 رئيساً 
 أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة هشام سيد عبد الحليم       . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً    أستاذ مساعد بالكلية     وليد عبد العظيم إبراهيم. د.أ -3
 عضواً و

نسبة 
اإلقتباس 

04% 

تحديد 
عنوان 
 بحث

 علع أحمد مرسع صادق محمد:  اسم الطالب

التحكم في تلوث المصارف الزراعية وتعظيم اإلستفادة : موضوممن 
 .من إعادة إستخدام مياة الصرف

الصرف تعظيم اإلستفادة من إعادة إستخدام ميا  : إلع موضوم 
 ".دراسة محطة التنقية الشرقية" الصحع المعالجة 

Optimization of the treated waste water reuse-case 

study east waste water treatment plant. 
وليد عبد العظيم البرقع ، . د.مدحت عبد المعطع ، أ. د.أ: تحت إشراف

 .مع عبد الفتاح فايد. د
وحتع  0241عام سابع إعتباراً من ربيع مع مد فترة التسجيل لمدة 

 .0242ربيع 

 0244 ربيع دكتورا 
وافق 
 المجلس

 

 (دراسات عليا)موضوعات عامة 
النظر فع المذكرة المعروضة علع السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة دبلوم  - 4

 .الهندسة الكيميائية ، الهندسة الصحية،  نشائيةالهندسة اإل: في 0246الدراسات العليا خريف 
 .وافق مجلس الكلية علع إعتماد النتيجة :القرار

 

 (دراسات عليا)موضوعات عامة : تابع 
سامح أحمد خليل من القوات البحرية والحاصل علع بكالوريوس الهندسة من كلية / اإللتماس المقدم من المقدم البحرى  النظر فع – 0

وتخصيص ( شعبة القوى واالالت الكهربية)بتقدير جيد ويرغب بااللتحاق بماجستير قسم الهندسة الكهربية ( 0223دور يونيو )الهندسة 
حيث أن هذ  النقطة تخدم القوات البحرية في ( لة في المركبات البحرية غير المأهولةاموالمالحة المتك أنظمة التحكم)نقطة البحث بعنوان 
من شرط القبول وإعفاء  ( جهاز كبير المهندسين –بناءاً علع خطاب موجه إلع الكلية من قيادة القوات البحرية )مجال البحث العلمع 

 .الحصول علع تقدير اليقل عن جيد جداو وه لدرجة الماجستير بقسم الهندسة الكهربية 
فع قبول اإللتماس فع حالة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث / رفض مجلس الكلية اإللتماس مع تفويض األستاذ الدكتور  :القرار

 .الحصول علع الموافقة من الجهة المنوط بها ذلك فع القوات المسلحة
 تدريس في لجان اإلشراف والمناقشةمكافآت أعضاء هيئة الالنظر فع المقترح الخاص بتعديل  – 3

  االشراف الحالع االشراف المقترح  المناقشة الحالع المناقشة المقترح

اجمالع 
المناقشة 
المقترح 
علع 
 3اساس 

من الكلية 
 المقترح

 الجامعة

اجمالع 
المناقشة 
الحالع 
علع 
 3اساس 

قبل 
 التعديل

  الجامعة
اجمالع 

االشراف 
 المقترح

من الكلية 
 المقترح

 الجامعة
اجمالع 
االشراف 
 الحالع

 من الكلية
قبل التعديل 

 الحالع
 الجامعة

الدرجة 
 العلمية
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 محكمين محكمين
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عضو فى 
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 - 300 

200 
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فى لجنة 

 الحكم

 -  800 

800 
توزع على 

لجنة 
الشراف 
وفى حالة 
المشرف 
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 - 100 
100 
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 -
ماجستير 
 الهندسة
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لكل  500
عضو فى 

لجنة 
 **الحكم

لكل  200
عضو فى 

لجنة 
 الحكم

600 

200 
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عضو 
فى لجنة 

 الحكم

لكل  200
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لجنة 
 الحكم

 1400 

توزع  1000
على لجنة 
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2000 

400 
توزع 

على لجنة 
 الشراف

800 
400 
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 لجنة الشراف

400 
توزع على 

لجنة 
 لشرافا

ماجستير 
العلوم 
 *الهندسية

1920 

لكل  750
عضو فى 

لجنة 
 **الحكم

لكل  110
عضو فى 

لجنة 
 الحكم

2310 

110 
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عضو 
فى لجنة 

 الحكم

لكل  110
عضو فى 

لجنة 
 الحكم

 4000 
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 الشراف

 *الدكتوراه

على اساس عدد اعضاء لجنة الحكم ثالث محكمين احدهم المشرف وتقسم مكافأة المشرف فى لجنة الحكم على عدد المشرفين المشتركين ** 
 فى اللجنة

فع لجان اإلشراف والمناقشة علع رسائل الدراسات  وافق مجلس الكلية علع المقترح الخاص بتعديل مكافآت أعضاء هيئة التدريس :القرار
 .العليا

 يعتمد،،،،

 


