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  1221/ 21/9بتاريخ  الثانيةالجلسة 

مجدى  /برئاسة السيد األستاذ الدكتور 21/9/1222اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
وكيل  -خالد السيد جعفر / ، وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتورالعليا والبحوث وكيل الكلية للدراسات  –عبد العظيم أحمد سليمان 

 :وقد حضر الجلسة كل من الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
   رؤساء األقسام 

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

 نشأت عباس فرس محمد. د.أ  حسام الدين محمد مراد مغازى. د.أ 

 طارق عبد الحميد فرغلى. د.أ  هشام على سعد زين الدين. د.أ 

 تامر حلمى عبد الحميد حسن. د.أ  شعبان على عطيه نصير. د.أ 

 مدحت عبد المعطى مصطفى. د.أ  محمد السيد محمد النجار. د.أ 

 رىمحمد مرسى عبد المجيد الجوه. د.أ  عمرو أحمد عبد المنعم المصرى. د.أ 

   هناء حمدى أبو جبل. د.أ 

   أساتذة من األقسام

 مجدى عبد المنعم المسيرى. د.أ  محمد السيد سليمان ناجى. د.أ 

 يسرى محمد أنور والية. د.أ  كمال عطا هللا عطية. د.أ 

 حسين حسن على. د.أ  حسن أنور الجمل. د.أ 

 زقعبد الفتاح أنور ر. د.أ  فيفى محمد عبد الرسول. د.أ 

 شريف محمد حافظ أحمد. د.أ  هانى محمد عبد الجواد عياد. د.أ 

 هيثم محمد ممدوح عوض. د.أ  هاشم فهمى عبد الحليم اللبان. د.أ 

   أساتذة مساعدين من األقسام
   هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى. د 

   مدرسين من األقسام
   زكريا محيى الدين شلومة. د 
   لية من الخارجأعضاء مجلس الك 
 أعضاء من خارج الكلية. ب  أعضاء من داخل الكلية. أ 
 أسامة مهدى محمد إبراهيم. م  إبراهيم فؤاد العرباوى. د.أ 
 أسامة السيد الجناينى. م  راوية محمد منير قنصوة. د.أ 
 عصام الدين أحمد ثابت/ د . ح.السيد اللواء أ  هبة وائل صديق لهيطة. د.أ 

  (مدير وحدة ضمان الجودة)أحمد حسنى الحيوى . د.أ نمدعـوو
المدير التنفيذى للمركز )عصام مصطفى محمد وهبة . د.أ

 (الهندسى لقطاع الكهروميكانيكا والتدريب
  عفاف خميس إبراهيم العوفى. د.أ نيابة عنسمر أحمد محسن محمد مختار . د.أ :وقد حضرت 

، ( وكيــل الكلية لشئون التعليم والطــالب)سعيد محمد عالم . د.، أ( عميد الكليــة)حسانين قنصوه  عبد العزيز. د.أ :اعتذر عن عدم الحضور
 .حسام محمد فريد الحبروك. محمد نزيه الدرينى ، د. د.رشدى رجاء زهران ، أ. د.أسعيد إسماعيل الخامى ، . د.أ

 صفيحيى منير زكى وا. دحسن على حسن وردة  ، . د.أ: تغيب عن الحضور
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  1221/ 21/9بتاريخ  الثانيةالجلسة 

بسم "الجلسة  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث –مجدى عبد العظيم أحمد سليمان / استهل السيد األستاذ الدكتور 
عميد الكلية عن حضور / ورحب بالسادة أعضاء المجلس وقدم لهم إعتذار األستاذ الدكتور " هللا الرحمن الرحيم

 :فى مناقشة الموضوعات التالية وشرع المجلسالمجلس لتواجده خارج اإلسكندرية ، 
، والجلسة  2027 أغسطس 8بتاريخ  2027/2028للعام الجامعى  األولىالتصديق على محضر الجلسة تم : أوالً 

 .، وبدون تعديالت 2027 أغسطس 20بتاريخ  طارئةال
 
 

 -:الموضوعات العامة : اً ثاني
بالكلية لتمثيل الكليةة فةى ( العاملين أو المتفرغين)تذة إختيار عضوين أساسين وعضو إحتياطى من السادة األسا تم – 2

/ اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشةغل وظيفةة عميةد الكليةة بالةدورة القادمةة حيةث حضةر السةيد األسةتاذ الةدكتور 
،  رئةيس الجامعةة وعميةد كليةة الحقةوق السةابق/ المستشار القانونى للسيد األستاذ الةدكتور  –محمد باهى أبو يونس 

نتيجةة التصةويت  وقةد أظهةرت(. 2مرفةق رقةم )لإلشراف القةانونى علةى اختيةار ممثلةى الكليةة طبقةاً للمحضةر المرفةق 
 -:النهائية اختيار كالً من 

 عضواً أساسياً   أحمد حسن متولى الشريف. د.أ – 2
 عضواً أساسياً    محمد يحيى المكى. د.أ – 1
 حتياطياً عضواً ا  محمد السيد سليمان ناجى. د.أ – 3

بخصةو   21/8/1221توصيات لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خالل جلستها التى عقةدت فةى النظر فى  - 1
:- 

 (1مرفق رقم ) 1221/1228لعام الجامعى بالكلية خالل اتشكيل لجنة السالمة والصحة المهنية  -أ 

 (3مرفق رقم ) 1221/1228معى لعام الجابالكلية خالل اتشكيل لجنة إدارة األزمات والكوارث  -ب

 (1مرفق رقم ) 1221/1228التى ستقوم بها الكلية خالل العام الجامعى وألنشطة مقترح الخطة السنوية ل -جـ
 .البنود السابقةوقد وافق واعتمد مجلس الكلية 
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 شئون هيئة التدريس

 الترقيات والتعيينات: أوالً 
 

 التعيين فى وظيفة عالم ممتاز متعاقد -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
الدين  حمد صالحأ. د.ا

 عطية
عالم ممتاز 

 متعاقد
الهندسة 

 المعمارية  

النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةة ن 
كعةالم تعاقةد سةيادت   تجديةدالموافقة على 
لمةةةدة عةةةام اعتبةةةاراً مةةةن  ممتةةةاز متعاقةةةد

 .01/9/7112وحتى  1/11/7112

يعاد 
الموضوع 
للقسم 

الستيفاء 
معايير 
 التعيين
وإعادة 

العرض بعد 
 االستيفاء

 

 تعيين فى وظيفة مدرسال -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
هبة مجدى محمد حسين  .م

       جاهين
مدرس 
 مساعد

الهندسة 
 المعمارية  

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةينبشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 
 مةةةةةةةةةدرسسةةةةةةةةةيادتها فةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةة 

بالقسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةولها علةةةةةةةةى درجةةةةةةةةة 
 .الدكتوراه

وافق 
 المجلس

2 
شريف محمد محمد  .م

       الدقاق
مدرس 
 مساعد

الهندسة 
 المعمارية  

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةينبشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 

بالقسةةةةةم  مةةةةةدرسفةةةةةى وظيفةةةةة  سةةةةيادت 
 .الدكتوراهعلى درجة  لحصول 

وافق 
 المجلس

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 معيد الدين موسى       منار طالل .م 2
الهندسة 

 المعمارية  

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةينبشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 
مةةةةةةةةةدرس سةةةةةةةةةيادتها فةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةة 

بالقسةةةةةةةم لحصةةةةةةةولها علةةةةةةةى  مسةةةةةةةاعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس
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 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  :تابع 

 معيد حمد أخالد عصام السيد . م 2
الهندسة 
 الكهربية 

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةينبشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 
مةةةةةةةةةةدرس سةةةةةةةةةةيادت  فةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة 

بالقسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةول  علةةةةةةةةى  مسةةةةةةةةاعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

3 
محمد ناجى محمد . م

  إبراهيم
 معيد

الهندسة 
  الميكانيكية

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةينبشةةةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 
مةةةةةةةةةةدرس سةةةةةةةةةةيادت  فةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة 

بالقسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةول  علةةةةةةةةى  عدمسةةةةةةةةا
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

 

 %(21نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات : ثانياً 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
حمةةةةةدى عبةةةةةد العزيةةةةةز . د.ا

 سيف 

ستاذ أ
 متفرغ

الهندسة 
 الصحية  

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةة ن 
سةيادت  لمةدة  ةرعةاإ تجديةدالموافقة علةى 

للعمةل بجامعةة بيةروت العربيةة   عام سةابع

 .01/2/7112وحتى  1/9/7112من  اعتباراً 

 %72: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

2 
ريمةةةةةةون فةةةةةةايق عزيةةةةةةز . د

  اسكندر

أستاذ 
 مساعد

الهندسة 
  اإلنشائية

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةة ن 
دت  لمةدة سةيا ةعةارإ تجديةدالموافقة علةى 

للعمةةةةةةل بجامعةةةةةةة االعمةةةةةةال  ثةةةةةةانعةةةةةةام 
والتكنولوجيةا بالمملكةة العربيةة السةةعودية 

 .4/7/7119وحتى  2/7/7112من  اعتباراً 

 %12: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

3 
عمرو محمد عبةد العزيةز . د

 البدن 
 هندسة االنتاج  مدرس

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةة ن 
سةيادت  لمةدة  ةعةارإ تجديةدى الموافقة علة

للعمةةةةل بجامعةةةةة االعمةةةةال  عةةةةام خةةةةامس
والتكنولوجيةا بالمملكةة العربيةة السةةعودية 

 .01/2/7112وحتى  1/9/7112من  اعتباراً 

 %12: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس
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 %(21نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات :  تابع

4 
ى عبةد سالم محمةد الجةالإ. د

 السالم 
 هندسة االنتاج  مدرس

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةة ن 
لمةةدة لسةةيادت   ةعةةارإ مةةنحالموافقةةة علةةى 

فةةةى جامعةةةة  كاسةةةتاذ مسةةةاعدللعمةةةل  عةةةام
الجبيةةةل التابعةةةة للهيئةةةة الملكيةةةة بالمملكةةةة 

 1/9/7112مةةن  اً العربيةةة السةةعودية ابتةةداء

 .01/2/7112وحتى 

 %12 :نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

5 
محمةد عبةةد الفتةةاح محمةةد . د

 فايد 
 مدرس 

هندسة ال
 ميكانيكية

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةة ن 
لمةةدة سةةيادت  ل ةعةةارإ مةةنحالموافقةةة علةةى 

للعمةل بجامعةة الشةرق االوسةط  عةام ثالةث

 1/9/7112مةن  االمريكية بالكويةت اعتبةاراً 

 .01/2/7112وحتى 

 %71: لقسمسبة اإلعارة على مستوى ان

وافق 
 المجلس

 

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

2 
يمةةةةةن بسةةةةةونى محمةةةةةد أ. د

 محفوظ 
 مدرس

الهندسة 
البحرية 

 وعمارة السفن   

النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةة ن 
لتجديةةد الطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادت   رفةةض
بةدون مرتةب لمرافقةة  ةخاصة ةــــــازأجـــ

الزوجةةةة التةةةى تعمةةةل بالواليةةةات المتحةةةدة 
فةةةةى اطةةةةار عةةةةام )االمريكيةةةةة لمةةةةدة عةةةةام 

 19/6/7112مةةةن  اعتبةةةاراً  (سةةةادس عشةةةر

لتجةةةاوز سةةةيادت   نظةةةراً  12/6/7112حتةةةى 

 . مدة عشر سنوات
 ال يوجد :  ةعدد سنوات اإلعار

رفض 
مجلس 

الكلية منح 
سيادت  
 األجازة

2 
ة فةةةةةةةوزى كمةةةةةةةال ميةةةةةةاد. د

 يونس 
 مدرس

هندسة ال
 كهربية 

النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةة ن 
 االطلب المقةدم مةن سةيادتهعلى  الموافقة

بةةدون مرتةةب  ةخاصةة ةلتجديةةد أجــــــــةةـاز
لمدة  بكندال ـــذى يعمــــلمرافقة الزوج ال

حتةةةى  12/2/7112مةةةن  اعتبةةةاراً  ولأعةةةام 

16/2/7112 . 

 وجدالي:  ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس
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 اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: تابع

3 
حمةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةدحت أ. د

 مصطفى الجنيدى 
 مدرس

هندسة ال
 معمارية 

النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةة ن 
الطلةب المقةدم مةن سةيادت  علةى  الموافقة

بةةدون مرتةةب  ةخاصةة ةلتجديةةد أجــــــــةةـاز
بجامعةةةةة  التةةةةى تعمةةةةل ةلمرافقةةةةة الزوجةةةة

فةى اطةار العةام )مونتلاير بكندا لمةدة عةام 

حتةى  1/6/7112مةن  اعتباراً  (الثانى عشر

01/2/7112 . 

 اليوجد:  ةعدد سنوات اإلعار

رفض 
مجلس 

الكلية منح 
سيادت  
 األجازة

 

ً رابع    -: اإلستقاالت ونهاية الخدمة:  ا

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
ادر عبةةد نيةةرمين عبةةد القةة. د

 العزيز     
 مدرس  

الهندسة 
 الكهربية 

النظةةةةةةر فةةةةةةى اقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
علةةةةةى تعةةةةةديل تةةةةةاريخ  الموافقةةةةةةبشةةةةة ن 

االسةةةةةةةتقالة المقدمةةةةةةةة مةةةةةةةن سةةةةةةةيادتها 

 1/1/7112لتكةةةةةةةةةةةون إعتبةةةةةةةةةةةاراً مةةةةةةةةةةةن 

( التةةةةةةاريخ التةةةةةةالى النتهةةةةةةاء االعةةةةةةارة)

 .77/7/7112بدالً من 

وافق 
 المجلس

 

- : اإلنتداباتاإلستشارات و:  اً خامس
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
سةةةةةةةةةةةةةةةةعيد السةةةةةةةةةةةةةةةةيد . د.أ

 اسماعيل الخامى
ستاذ أ

 متفرغ 
 ةالهندس

 الكهربية

النظةةةةةةر فةةةةةةةى اقتةةةةةةراح مجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم 
بشةةةةةةةة ن الموافقةةةةةةةة  علةةةةةةةةى االسةةةةةةةةتعانة 

 ةالهندسةةةةةةة ةبسةةةةةةيادت  كمستشةةةةةةةار بكليةةةةةة
والتكنولوجيةةةةةةةةةا باالكاديميةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة 
للعلةةةةةةةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةا والنقةةةةةةةةةةةةةل 

اعتبةةةةةةاراً مةةةةةةن بدايةةةةةةة الفصةةةةةةل  البحةةةةةةرى

لمةةةةةةةةدة  7112الدراسةةةةةةةةى االول سةةةةةةةةبتمبر 

، وذلةةةةةى يةةةةةومى األحةةةةةد واألربعةةةةةاء  عةةةةةام
 .من كل أسبوع

وافق 
 المجلس
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 -:اإلنتدابات اإلستشارات و:  تابع

2 
حمد محمد حسنى أ. د.ا

 الحيوى 
 ستاذ أ

الهندسة 
 البحرية
وعمارة 
 السفن  

النظةةةةةةر فةةةةةةةى اقتةةةةةةراح مجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم 
علةةةةةةى نةةةةةةدب سةةةةةةيادت   ةبشةةةةةة ن الموافقةةةةةة

نةةةةةةةدباً جزئيةةةةةةةاً فةةةةةةةى الهيئةةةةةةةة القوميةةةةةةةة 
لضةةةةةةةةمان جةةةةةةةةودة التعلةةةةةةةةيم واالعتمةةةةةةةةاد 

،  01/2/7112لمةةةةةةدة عةةةةةةةام ينتهةةةةةةةى فةةةةةةةى 

 .وذلى يومان أسبوعياً 

يعاد 
الموضوع 
للقسم 
 الستيفائ 

 مدرس  محمد سمير غيث. د 3
هندسة 
   اإلنتاج

النظةةةةةةر فةةةةةةةى اقتةةةةةةراح مجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم 
علةةةةةةى نةةةةةةدب سةةةةةةيادت   ةبشةةةةةة ن الموافقةةةةةة

لعمةةةةةةل بالجامعةةةةةةة المصةةةةةةرية اليابانيةةةةةةة ل
الفصةةةةةةةةةةةةةل  للعلةةةةةةةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةا

للعةةةةةةةةام  7112الدراسةةةةةةةةى األول خريةةةةةةةةف 

، وذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  7112/7112الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةامعى 

 6يةةةةةةةةةةومى األحةةةةةةةةةةد واألثنةةةةةةةةةةين لمةةةةةةةةةةدة 

 ساعات أسبوعياً 

وافق 
 المجلس
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 الشئون التعليمية

توصية لجنة شئون  الموضوع م
 طالب

 القرار

تحانات دور نوفمبر للعام النظر فى إقتراح تحديد موعد إم 2
 32لتبدأ يوم السبت الموافق  1222/1221الجامعى 
 .1221سبتمبر 

أوصت لجنة شئون 
الطالب بالموافقة 

 اإلقتراح
 وافق المجلس

النظر فى زيادة الرسوم الدراسية للعام الجامعى  1
مائتان وخمسون )جني   152لتكون بواقع  1221/1228
 .لجميع الفرق( جني 

ة شئون أوصت لجن
الطالب بالموافقة على 

 .زيادة الرسوم
 وافق المجلس

النظر فى زيادة رسوم الملف الخاصة بالطالب المستجدين  3
جني   322لتكون بواقع  1221/1228للعام الجامعى 

 (ثالثمائة جني )

أوصت لجنة شئون 
الطالب بالموافقة على 

 .زيادة الرسوم
 وافق المجلس

بقرار مجلس الجامعة رقم  إحاطة مجلس الكلية علماً  1
بش ن رسوم تحسين الخدمة التعليمية لطالب ( 31)

ثالثمائة )جني   322الكليات العملية ب ن يحصل مبلغ 
 (جني 

 
تم إحاطة مجلس الكلية علماً بقرار 

 مجلس الجامعة

إحاطة مجلس الكلية علماً بالخطاب الوارد من اإلدارة  5
مصاريف ( ن جني تسعو)جني   92الطبية بتحصيل مبلغ 

الكشف الطبى للطالب المستجدين تحصل بموجب إيصال 
 (ح.ع 33)

 

 تم إحاطة مجلس الكلية علماً 

/ النظر فى المذكرة المعروضة من األستاذ الدكتور  2
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بش ن إمتحان 
القدرات للطالب الراغبين فى اإللتحاق بقسم الهندسة 

  1221/1228ام الجامعى المعمارية للع

الطالب طالب من ( 92)يتم قبول عدد  .2 
فى إمتحان  الحاصلين على أعلى الدرجات

 .القدرات لقسم عمارة

وكيل الكلية . د.تشكل لجنة برئاسة أ .1
لشئون التعليم والطالب ، وعضوية كالً 

 :من

 مجدى عبد المنعم المسيرى. د.أ 

 محمد نش ت عباس فرس. د.أ 

 حسين حسن على. د.أ 

 طارق عبد الحميد فرغلى. د.أ 

إمتحان قدرات قسم  وتقييم نتائجلدراسة 
والتى تم إجرائها هذا  الهندسة المعمارية

العام ، وعلى أن تقوم اللجنة بتقديم 
مقترحات للسنوات القادمة ، ويعرض 
التقرير على لجنة شئون التعليم والطالب 
بالكلية ثم يرفع إلى مجلس الكلية التخاذ 

 .مناسباً فى هذا الش نما يراه 
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 لشئون التعليميةا: تابع 

 -: ما يستجد من أعمال
 صةةيفى للعةةام الجةةامعىبةةرامج العلميةةة المتخصصةةة للفصةةل اللالطلبةةة النظةةر فةةى الموافقةةة علةةى إعتمةةاد نتيجةةة التخةةرج 

 :كالتالىوبيان الطالب  1222/1221

المعدل 
 التراكمي

غاز 
 وبتروكيماويات

حاسبات 
إتصاالتو  

ميكانيككهرو
 ا

عمارة 
تشييدو  

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

4.00 - 3.70 0 0 0 0 0 0% 

3.69 - 3.30 0 0 0 0 0 0% 

3.29 - 3.00 0 1 1 0 2 10.53% 

2.99 - 2.70 0 2 0 0 2 10.53% 

2.69 - 2.30 1 1 5 2 9 47.37% 

2.29 - 2.00 0 0 4 2 6 31.58% 

 %100  19 4 10 4 1 العدد الكلي

 
 تم إعتماد نتيجة الطالب بمعرفة مجلس الكلية :رارالق
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 العالقات الثقافية
- : المؤتمرات العلمية :أوالً 

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

2 
بةةةراهيم إشةةةيماء يوسةةةف  .د

 السيد

ستاذ مساعد أ
بقسم هندسة 
 الغزل والنسيج

ة للعالقات ولجنة الكلي النظر فى اقتراح مجلس القسم
عن  ابالموافقة على التقرير المقدم من سيادته الثقافية
 –السابع عشر العالمى للنسيج مؤتمر ال هاحضور
 19/5/1221الذى عقد خالل الفترة من  1221اوتكس 
وقد اليونان ،  – فى جزيرة كورفو 32/5/1221حتى 

 .  تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم

وافق 
 المجلس

 

- : الدراسية جازاتإلا :اً ثاني
- :أجازة دراسية  إيفاد فى  – أ

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

2 
 يمان رمضان عبدإ .م

 السالم

بقسم   مدرس مساعد
 هندسة الحاسب والنظم 

وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

مينسوتا 
Minnesota 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

مةةد  ىالموافقةةة علةةالنظةةر فةةي اقتةةراح مجلةةس القسةةم ب
االجازة الدراسية لسيادتها لمدة عةام سةادس اعتبةاراً 

و أبةةدون مرتةةب  32/1/1228حتةةى  2/8/1221مةةن 
 .قرب تاريخاً أيهما أتاريخ المناقشة 

للحصةةةول علةةةى  2/8/1221سةةةافرت سةةةيادتها فةةةى )
اخةر مةد حصةلت علية   -درجة الدكتوراه مةن امريكةا 

 (.بمرتب 32/1/1221العام الخامس حتى 

وافق 
 المجلس

1 
ريةةم يسةةرى مصةةطفى  .م

 على

بقسم   مدرس مساعد
 هندسة الحاسب والنظم 

وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

مينسوتا 
Minnesota 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

مةةد  ىالنظةةر فةةي اقتةةراح مجلةةس القسةةم بالموافقةةة علةة
االجازة الدراسية لسيادتها لمدة عةام سةادس اعتبةاراً 

و أبةةدون مرتةةب  32/1/1228تةةى ح 2/8/1221مةةن 
 .قرب تاريخاً أيهما أتاريخ المناقشة 

للحصةةةول علةةةى  2/8/1221سةةةافرت سةةةيادتها فةةةى )
اخةر مةد حصةلت علية   -درجة الدكتوراه مةن امريكةا 

 (.بمرتب 32/1/1221العام الخامس حتى 

وافق 
 المجلس

 



22 

  1221/ 21/9بتاريخ  الثانيةالجلسة 

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

2 
وائةةةل محمةةةود فتحةةةى  .م

 الشركسى

بقسم  مدرس مساعد
 الهندسة الكهربية
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

 ايرفينكاليفورنيا 
California Irvine 
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

ولجنة الكليةة للعالقةات النظر في اقتراح مجلس القسم 
مةةنح سةةيادت  عةةام  للتةةدريب  ىبالموافقةةة علةة الثقافيةةة
اليةةةةةوم التةةةةةالى ) 22/1/1221اعتبةةةةةاراً مةةةةةن العملةةةةةى 
 . بدون مرتب 25/1/1228حتى ( للمناقشة

للحصةول علةى درجةة  12/9/1221سافر سيادت  فى )
اخةةر مةةد حصةةل عليةة  العةةام  -الةةدكتوراه مةةن امريكةةا 

ناقش الدرجة فى  -بمرتب 29/9/1221الخامس حتى 
25/1/1221.) 

وافق 
 المجلس

1 
ياسةةةر يسةةةرى السةةةيد  .م

 حنفى

بقسم  مساعد مدرس
 الهندسة الكهربية
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
بيرومارى كورى 

 بفرنسا

ولجنة الكليةة للعالقةات النظر في اقتراح مجلس القسم 
منح سيادت  عام ثانى للتدريب  ىبالموافقة عل الثقافية

 12/5/1228حتةةى  12/5/1221العملةةى اعتبةةاراً مةةن 
 . بدون مرتب

للحصةةةةول علةةةةى  21/22/1221سةةةةافر سةةةةيادت  فةةةةى )
اخر مد حصل علية  عةام  -درجة الدكتوراه من فرنسا 

 (.بدون مرتب 12/5/1221أول للتدريب حتى 

وافق 
 المجلس

3 
حمةةةةةد محمةةةةةد عبةةةةةد أ .م

 براهيمإالرازق 

 بقسم مدرس مساعد
هندسة الرى 

وعضو  والهيدروليكا
االجازة الدراسية 
بجامعة هوكايدو 

Hokkaido باليابان 

ولجنة الكليةة للعالقةات ح مجلس القسم النظر في اقترا
مةنح سةيادت  شةهران للتةدريب  ىبالموافقة عل الثقافية

 5/22/1221حتةةةى  2/8/1221العملةةةى اعتبةةةاراً مةةةن 
 . بدون مرتب

للحصةول علةى درجةة  15/9/1221سافر سيادت  فى )
اخةر مةد حصةل علية  عةام أول  -الدكتوراه من اليابان 
 (.رتببم 5/8/1221للتدريب العلمى حتى 

وافق 
 المجلس

1 
كريم على عبد  .م

 المعطى

بقسم  مدرس مساعد
 هندسة الغزل والنسيج
وعضو االجازة البعثة 

ة ـــة بجامعـالخارجي
 اـــنورث كارولين

North Carolina 
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

ولجنة الكليةة للعالقةات النظر في اقتراح مجلس القسم 
سيادت  عام ثانى للتدريب منح  ىبالموافقة عل الثقافية

 21/8/1228حتةةى  23/8/1221العملةةى اعتبةةاراً مةةن 
 .بدون مرتب

للحصةول علةى درجةة  23/8/1221سافر سيادت  فى )
اخةر مةد حصةل علية  عةام أول  -الدكتوراه من امريكةا 

 (.بدون مرتب 21/8/1221للتدريب حتى 

وافق 
 المجلس
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- : جمع مادة علمية  – جـ
 القرار البيان لقسما/الوظيفة االسم م

2 
كةةةةةريم محمةةةةةد علةةةةةى . م

 عطية البرعى

بقسم الهندسة  عيدم
 الكهربية

 

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
ايفاد سيادت  فى اجازة بالموافقة على  الثقافية

دراسية لجمع المادة العلمية الخاصة بالماجستير من 
مة لسيادت  من كندا وذلى لالستفادة من المنحة المقد

جامعة كارلتون ولمدة أربعة أشهر إعتباراً من تاريخ 
 .السفر بمرتب يصرف بالداخل 

   (.8/2/1225تاريخ تعيين سيادت  فى وظيفة معيد )

وافق 
 المجلس

 

- : الفصل والمطالبة بالنفقات  – د
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

2 
براهيم إحمد محمد أ .م

 مدره

الهندسة قسم ب  معيد
وعضو  الكهربية

االجازة الدراسية 
بجامعة ماى ماستر 

 بكندا

تطبيةق  ىالنظر في اقتراح مجلس القسم بالموافقة علة
اللةةةوائح المعمةةةول بهةةةا علةةةى سةةةيادت  وذلةةةى بفصةةةل  
ومطالبتةةة  وضةةةامن  بالنفقةةةات حيةةةث انتهةةةى أخةةةر مةةةد 

ولةةم يعةةد ولةةم يتسةةلم العمةةل  29/8/1222لسةةيادت  فةةى 
  .   حتى تاريخ 

للحصةول علةى درجةة  12/8/1222سافر سيادت  فى )
أخةةةر مةةةد حصةةةل عليةةة  فتةةةرة  -الةةةدكتوراه مةةةن كنةةةدا 

تةةةاريخ نهايةةةة " 29/8/1222للتةةةدريب العملةةةى حتةةةى 
تةةم إنةةذاره  –بةةدون مرتةةب " العةةام السةةادس بالخةةارج

نائةةةةب رئةةةةيس .د.بةةةةالعودة خةةةةالل شةةةةهرين بموافقةةةةة ا
انتهةةةةةةى االنةةةةةةذار فةةةةةةى  -3/5/1221الجامعةةةةةةة فةةةةةةى 

 (.ولم يعد ولم يتسلم العمل 3/1/1221

وافق 
 المجلس

 حمد مصطفى حسينأ .م 1

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

تطبيةق  ىالنظر في اقتراح مجلس القسم بالموافقة علة
اللةةةوائح المعمةةةول بهةةةا علةةةى سةةةيادت  وذلةةةى بفصةةةل  

وضةةةامن  بالنفقةةةات حيةةةث انتهةةةى أخةةةر مةةةد ومطالبتةةة  
ولةةم يةةرد مةةا يفيةةد موقفةة   22/8/1222لسةةيادت  فةةى 

 .    الدراسى ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى تاريخ 
للحصةول علةى درجةة  22/8/1229سافر سيادت  فى )

أخةةر مةةد حصةةل عليةة  العةةام  -الةةدكتوراه مةةن امريكةةا 
بةةةدون مرتةةةب تةةةم إنةةةذاره  22/8/1222السةةةابع  حتةةةى 

نائةةةةب رئةةةةيس .د.ودة خةةةةالل شةةةةهرين بموافقةةةةة ابةةةةالع
انتهةةةةةةى االنةةةةةةذار فةةةةةةى  -5/1/1221الجامعةةةةةةة فةةةةةةى 

 (.ولم يعد ولم يتسلم العمل 5/2/1221

وافق 
 المجلس
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- : الترشيح على الدراسة ببرنامج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا :اً ثالث
- : الموافقة على بدء الدراسة  –

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 حمد راشدأداليا محمد . م 2

بقسم  ساعدمدرس م
 هندسة االنتاج

 

ولجنة الكلية  النظر فى اقتراح مجلس القسم
بدء دراسة سيادتها  بالموافقة على  للعالقات الثقافية

بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 
للحصول على درجة الدكتوراه إعتباراً من 

ولمدة ثالث سنوات وعلى نفقة  11/9/1221
 .البعثات وبمرتب يصرف بالداخل

تاريخ تعيين سيادتها مدرس مساعد فى )
11/2/1222.) 

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
- :الهندسة اإلنشائية قسم : أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

شكيل ت
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 ال عبد الناصر محمد موافىأحمد جم:  اسم الطالب

 .سلوى حوائط الق  المختلفة في المنش ت المعدنية العالية: موضوع
Behavior of different sheer walls in tall steel 

buildings. 

 .حسام محمد فهمى غانم. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً            تفرغ بالكليةأستاذ م    حسام فهمى غانم        . د.أ -2
 رئيساً و
                    محمد إبراهيم النجار       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1

 عضواً 
                           على عبد الحكم على       أستاذ بالكلية. د.أ -3

 عضوا ً 
                           أستاذ بالكلية       محمد محمود الحويطى. د.أ -1

 عضوا ً 
أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم    سعيد محمد عالم         . د.أ -5

  والطالب
                                                                                   

 عضوا ً 

 
 خريف
1222 

وافق 
 المجلس

 

 :الهندسة الكهربية قسم : ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 نهى عبد الوهاب إبراهيم المالحى:  اسم الطالب

تقييم أداء اآلالت الحثية خماسية األوج  ذات الملفات : موضوع
 . المتمركزه أحادية الخطوه

Performance evaluation of five-phase induction 

machines with single tooth concentrated winding.  
محمد مجدى أحمد . د.إبراهيم فؤاد العرباوى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .محمد

 1223 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 أسامة جعفر محمد سليم:  اسم الطالب

خوارزميات تكوين الشعاع وتحديد إتجاهات الوصول الفعالة : موضوع
 . لنظام إتصاالت الجيل الرابع للمحمول

Robust direction of arrival (DOA) and beamforming 

algorithms for LTE mobile communication system.  
درويش عبد . د.حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .العزيز محمد

 دكتوراه
 خريف
1222 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 لقادر إبراهيممنى إبراهيم عبد ا:  اسم الطالب

تقنية تحكم للمولدات الحثية عديمة الفرش الكربونية مزدوجة : موضوع
التغذية والمداره بتوربينات الرياح لتحسين قدرتها على تخطى حالة 

 . إنخفاض جهد الشبكة
Control technique for wind turbine driven (BDFTIG) 

for low voltage ride through enhancement.  
أحمد قدرى عبد . د.أحمد عبد هللا حسام الدين ، أ. د.أ:  إشراف تحت

 دكتوراه
 خريف
1222 

وافق 
 المجلس



26 

  1221/ 21/9بتاريخ  الثانيةالجلسة 

 .السالم

 أحمد محمد عبد الحافظ شطا:  اسم الطالب

 . التحكم في محاور اإلرتكاز المغناطيسية: موضوع
Control of active magnetic bearing systems.  

 .راجى على رفعت. د.اد العرباوى ، أإبراهيم فؤ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس

 هدى فوزى السيد عبد النبى:  اسم الطالب

تصميم جديده لمصفوفات الهوائيات الكسوري  المضغوط  : موضوع
 . بإستخدام تقنيات خوارزميات التطور وتشكيل الشعاع المت قلم

New designs of thinned fractal antenna arrays using 

evolutionary algorithms and adaptive beamforming 

techniques.  
 .أحمد سعيد التراس. د.سعيد إسماعيل الخامى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 ماجد جرجس رزق هللا جرس:  اسم الطالب

 . الكابالت األرضية تحديد أعطال: موضوع
Detection of underground cables faults.  

 .هشام بهاء الدين الرفاعى. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس

 شريف أحمد حسن محمد:  اسم الطالب

 . تقنية الشبكات الذكية في محطات القوى الكهربية: موضوع
Smart Grids Technique in Electrical power stations.  

 .هشام بهاء الدين الرفاعى. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس

 شادى السيد مصطفى أحمد:  اسم الطالب

 . أنظمة اإلستشعار الالسلكية: موضوع
Wireless sensor systems.  

 .محمد عمرو محمود مختار. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 دسةالهن

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 احمد وجدى جابر الدسوقى:  اسم الطالب

تقنيات إزالة التشويش الشارة االختبار في النظم كثيفة المداخل : موضوع
 . والمخارج

Mitigation techniques for pilot contamination in 

massive MIMO.  
 .نهى عثمان قرنى. د.أ:  إشرافتحت 

ماجستير 
 الهندسة

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مصطفى عبد هللا مصطفى على عمار:  اسم الطالب

 .شبكات االستشعار الالسلكية: موضوع
إطار لتحسين الت مين في مراكز ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

على الشبكات المعرفة  المعلومات متعددة المستخدمين القائمة
 .علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (بالبرمجيات

A multitenant security enhancement framework for 

SDN- based datacenters. 

مجدى . د.، أ( رحم  هللا)أحمد خيرى أبو السعود . د.أ:  تحت إشراف
أيمن عادل عبد  .د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.عبد العظيم أحمد ، أ

 .الحميد
 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 

8
th

 IFIP International Conference on New 

Technologies, Mobility and Security. 21-23 November 

2016 , Larnaca – Cyprus 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                              حسام محمد حسان شلبى  أستاذ بالكلية. د.أ -2

 رئيساً 
أستاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا   مجدى عبد العظيم أحمد  . د.أ -1

             والبحوث
مشرفاً                                                                           

 عضوا ً و
بجامعة عين  لية لشئون الطالبأستاذ ووكيل الك محمد هاشم عبد العزيز   . د.أ -3

        شمس
                                                                                     

 عضواً 
أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات   أيمن عادل عبد الحميد    . د.أ -1

 باالكاديمية 

مشرفاً      بية للعلوم والتكنولوجياالعر                                           
 عضواً و

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

21% 

 خريف
1222 

وافق 
 المجلس

 



28 

  1221/ 21/9بتاريخ  الثانيةالجلسة 

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 هشام أحمد حسن عابدين:  اسم الطالب

 .إستخدامات الجينات الخوارزمية في توجي  الصواريخ: موضوع
Using genetic algorithms in missile guidance. 

طلعت محمد عبد المنعم ، . د.محمد زكريا مصطفى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .عالء الدين السيد حافظ. د
 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 

*Proceedings of the 2014 IEEE Aerospace 

Conference, March 1-8, 2014, Big Sky, Montana, 

USA, 2014. 

* 8
th

 International Conference on Mechanical and 

Aerospace, Prague, Czech Republic, July, 2017 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                       إبراهيم فؤاد العرباوى    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2

 رئيساً 
مشرفاً             كليةمحمد زكريا مصطفى       أستاذ متفرغ بال. د.أ -1

 عضوا ً و
مشرفاً             أستاذ متفرغ بالكليةطلعت محمد عبد المنعم    . د.أ -3
 عضواً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عصام إبراهيم المدبولى     . د.أ -1

 عضواً  المنوفية

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 خريف
1222 

وافق 
 المجلس

 نهال محمد محمد محمد األزلى:  لباسم الطا

المشاركة الديناميكية للطيف الترددى في شبكات الراديو : موضوع
 .اإلدراكية

Dynamic spectrum access in cognitive radio 

networks. 

محمد عمرو مختار ، . د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .إيهاب فاروق بدران.د.أ

مجلة هندسة اإلسكندرية : ل  بحث منشور في المهندس المذكور * 
 8/8/1221بتاريخ 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                    أستاذ متفرغ بالكلية السيد أحمد يوسف          . د.أ -2

 رئيساً 
 أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنوفيةمعوض إبراهيم الدسوقى  . د.أ -1

 عضوا ً 
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم يهاب فاروق بدران         إ. د.أ -3

   والتكنولوجيا
مشرفاً                                                                            

 عضواً و
          أستاذ مساعد بالكلية محمد عمرو مختار            . د.أ -1

 عضواً مشرفاً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

21% 

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 شيرين شوقى عبد الكريم:  اسم الطالب

 .تطبيقات إتصاالت الضوء المرئى في األماكن المغلقة: موضوع
Visible light communication for indoor applications. 

محمد رزق محمد رزق ، . د.مصطفى حسين على ، أ. د.أ:  حت إشرافت
 .محمد عبد الحميد الشيمى. د
 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 

International Wireless Communications and Mobile 

Computing Conference (IWCMC), Valencia, Spain, 

2017 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة ط  السيد ط                   . د.أ -2

 رئيساً    المنوفية
مصطفى حسين على حسن  أستاذ متفرغ باالكاديمية العربية . د.أ -1

 للعلوم 
مشرفاً                 والتكنولوجيا                                           
 عضوا ً و

                          مد حسان شلبى      أستاذ بالكليةحسام مح. د.أ -3
 عضواً 

   أستاذ مساعد متفرغ بالكليةمحمد رزق محمد رزق          . د.أ -1
 عضواً مشرفاً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 1223 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد فتح هللا فتحى العجمى:  اسم الطالب

 .تحليل نظم القوى: ضوعمو
تخطيط شبكات معتمده بإستخدام ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (الذكاء اإلصطناعى
Reliable network planning using artificial 

intelligence. 

 .حسام الدين مصطفى. أحمد رمضان عبد العزيز ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 

17
th

 International Middle East Power Systems 

Conference, Mansoura University, Egypt, December 

15-17, 2015 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

  أستاذ بكلية الهندسة جامعة شبين الكومعادل على محمد أبو العال   . د.أ -2
 رئيساً 

مشرفاً                  أستاذ بالكلية أحمد رمضان عبد العزيز    . د.أ -1
 عضوا ً و

أستاذ بالكاديمية العربية للعلوم أمانى محمد حنفى الزنقلى  . د.أ -3
   والتكنولوجيا

                                                                                     
 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

1142% 

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 محمود صبرى حلمى حسن:  اسم الطالب

 .تصميم المستقبالت السلبية إللتقاط وإكتشاف األهداف الجوية: موضوع
قترح خوارزم جديد لتحليل سمات م): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 (وطوائف اإلشارات الصوتية لكشف وتصنيف األهداف الجوية سلبيا
 .علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث

A new proposed algorithm for features extraction and 

clustering of airtarget passive acoustic signal 

detection and classification. 

 .محمد األمير عطا هللا. مظهر بسيونى طايل ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 

9
th

 International Conference on Electrical 

Engineering (ICEENG 2014) Military Technical 

College, 27-29 May 2014. – الكلية الفنية العسكرية 
  -: ة مكونة من على أن تكون اللجن

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة إبراهيم محمد السيد الدكانى   . د.أ -2
              المنوفية

                                                                                     
 رئيساً 

مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكليةمظهر بسيونى طايل               .د.أ -1
 عضوا ً و

                       نهى عثمان قرنى                  أستاذ بالكلية. د.أ -3
 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

شكيل ت
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 وسام محمد عبد الفتاح سالمة:  اسم الطالب

 .البيانات متعددة الوسائطت مين : موضوع
Securing multimedia data. 

ياسمين أبو . د.حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .السعود صالح

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً        حسن محمد الكمشوشى        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً و
                أستاذ متفرغ بالكلية لعليم          أنسى أحمد عبد ا. د.أ -1

 عضواً 
                       أستاذ بالكليةنور الدين حسن إسماعيل       . د.أ -3

 عضوا ً 

 
 خريف
1221 

وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

شكيل ت
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 محمد أحمد محمد بهنسى:  اسم الطالب

 .تقنية جديدة متينة لحماية الصور البصرية: موضوع
New robust optical image protection technique. 

 .السيد عبد المعطى البدوى. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً          أستاذ متفرغ بالكليةالسيد عبد المعطى البدوى    . د.أ -2
 رئيساً و
أستاذ متفرغ باالكاديمية العربية للعلوم  طفى حسين على حسن  مص. د.أ -1

         والتكنولوجيا
                                                                                     

 عضواً 
                        أستاذ بالكلية حسام محمد حسان شلبى      . د.أ -3

 عضوا ً 

 
 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
طلب 

 المشرفين

 دكتوراه محمد محمد إبراهيم على سلمان:  اسم الطالب
 خريف
1229 

وافق 
 المجلس

 دكتوراه مروه عبد الحميد محمد محمد:  اسم الطالب
 خريف
1222 

وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة المعمارية قسم : ثالثاً 

منح 
 الدرجات

 د نبيل إبراهيم الدسوقى بركاتباكينام محم:  اسم الطالب

تريز  –ميم  –بيو ) :د حلول محاكاة الطبيع  المعماريةنظام تولي: موضوع
  .(3أي  –

Architectural Biomimicry Solutions Generative 

System: "BIO-MIM-TRIZ" (I
3
).  

 .زياد طارق الصياد. على فؤاد بكر ، د. د.أ: تحت إشراف

 دكتوراه
 خريف
1221 

 وافق
 المجلس

 سالى سعيد محمود الديب:  اسم الطالب

دراسة تحليلية للكود المصرى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة : موضوع
ت ثير الغالف الخارجي للمبانى التجارية على "بالمبانى التجارية 

  ."استهالى  الطاقة
A review of the Egyptian energy conservation codes "The 

case of envelope air tightness in commercial buildings".  

 .بكر محمد جمعة. طارق عبد الحميد فرغلى ، د. د.أ:  تحت إشراف

 دكتوراه
 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 أيمن محمود أحمد إسماعيل الزمرانى:  اسم الطالب

نحو التنمية المستدامة والمجتمعات المكتفية ذاتيا في المناطق  :موضوع

  .في مصرالريفية 
Towards sustainable development and self-

sufficient communities in rural areas of Egypt.  
حسن كمال عبد . د.طارق عبد الحميد فرغلى ، أ. د.أ: تحت إشراف

 .سامر محمد عادل السيارى. السالم ، د

 1223 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 أسماء محمد مصطفى بركات:  اسم الطالب

نهج المناخية البيولوجية في التصميم الحضرى للمناخ : موضوع
 . الحار الجاف بإستخدام أساليب المحاكاة المتطوره

Bioclimatic approach to urban design using 

advanced simulation methods in hot arid climate.  
زياد محمد . هانى محمد عبد الجواد عياد ، د. د.أ:  فتحت إشرا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس
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 .طارق الصياد

 محمد عادل عبد هللا الجارحى:  اسم الطالب

 . اللدائن في تصميم وتنفيذ الغالف الخارجي للمبنى: موضوع
Polymers in the design and implementation of the 

building envelope.  
 .محمد أنور فكرى. د.طارق عبد الحميد فرغلى ، ا. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1223 ربيع
وافق 
 المجلس

 ساره على حسن على الصغير:  اسم الطالب

 . دراسة تحليلية: الفراغات الحضرية العامة باإلسكندرية : موضوع
Public urban spaces in Alexandria: An analytical 

study.  
رانيا عبد العزيز . محمد عاصم محمود حنفى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .جابر رسالن

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

 فاطمة الزهراء رشدى صالح عبد الفتاح:  اسم الطالب

ت ثير حركة الهواء على الكفاءة البيئية في الفراغات : موضوع
 . ماريةالمع

The impact of air flow on the quality of 

architectural spaces.  

طارق عبد الحميد .  د.خالد السيد الحجلة ، ا. د.أ: تحت إشراف
 .زياد محمد طارق الصياد. د، فرغلى 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

 منار عصام حسن محمود محمد يوسف:  اسم الطالب

دراسة النواحى اإلدارية للتصميم البيوفلى وفوائده باالمةاكن : وضوعم
 . المخصص  للعمل

تداخل العناصر الطبيعية في : رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح 
 . البيئة العمرانية لتحفيز اإلنتاجية واالرتقاء بصحة االنسان

The Integration of the natural elements in the built 

environment towards higher productivity and 

human well being.  
إبراهيم السيد . د.طارق عبد الحميد فرغلى ، ا. د.أ:  تحت إشراف

 .معروف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 يم عبد المقصودنهاد شعبان عبد العل:  اسم الطالب

راحة اإلنسان وأداء المبنى وعالقت  باإلضاءة الطبيعية في : موضوع
 . المباني السكنية

Human comfort and building performance in relation 

to indoor daylight quality in residential building.  

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

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

 منى عبد المنعم حمادى:  اسم الطالب

 . التخطيط الحضرى وت سيس المبانى: موضوع
3D printing for urban sections and building 

construction.  
 .إبراهيم السيد معروف. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 سها محمد مجدى فوزى جادو:  اسم الطالب

إعادة ت هيل المباني التراثية السكنية في مدينة اإلسكندرية : موضوع
 . (فيال سباهى)

Rehabilitation of residential heritage buildings in 

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

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1221 

وافق 
 جلسالم

تشكيل لجنة 
 الحكم

 فاتن فارس فؤاد عطية:  اسم الطالب

المباني األكاجيمية  –الفكر األخضر ومستقبل العمارة : موضوع
 .المستدامة

الحرم  –نحو جامعة خضراء ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً ب ن هذا  (الجامعى األخضر كلية هندسة جامعة اإلسكندرية

 .لبحثالتحديد ال يمس جوهر ا
Towards a green university – The green campus of 

engineering faculty Alexandria University. 

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

 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 
19

th
 International Conference on Sustainable 

Architectures. 23-24 Jan. 2017 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكلية       محمد عبد العال إبراهيم  . د.أ -2
 رئيساً و
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم   محمد إبراهيم جمعة        . د.أ -1

       والتكنولوجيا
                                                                                

 عضواً 
                       على فؤاد بكر                أستاذ بالكلية. د.أ -3

 عضواً 

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

28% 

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عابدين محمد بدوى عالمسمر زين ال:  اسم الطالب

 .المجاورة الخضراء: موضوع
رؤية شمولية للمدينة المستدامة ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً ب ن هذا التحديد  (من خالل إتزان المجاورة بخواريزم براميترى
 .ال يمس جوهر البحث

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

12% 

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس
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A sustainable city with holistic approach through 

metabolic neighborhood via parametric algorithm. 

طارق عبد الحميد . د.محمد عاصم حنفى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .زياد طارق الصياد. فرغلى ، د

 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 
International Journal of Scientific Engineering & 

Research. August 2017. 

 World Academy of Science Engineering and 

Technology – WASET , 27,28 April 2015 France 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكليةطارق عبد الحميد فرغلى  . د.أ -2
 رئيساً و
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم مصطفى فهيم جبر          . د.أ -1

                     والتكنولوجيا
                                                                                

 عضواً 
                       أستاذ بالكليةمحمد أنور فكرى             . د.أ -3

 عضواً 

 يم أحمد فراجإنجى محمد إبراه:  اسم الطالب

 .دور المراكز اإلسالمية و المساجد في الدول األوربية: موضوع
عمارة المساجد والمراكز ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر  (اإلسالمية في محيط غير مسلم
 .البحث

Architecture of mosques and Islamic centers in 

non-Muslim context. 

 .محمد أنور فكرى. د.محمد عاصم حنفى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
مجلة هندسة اإلسكندرية : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 

 .2/8/1221بتاريخ 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً                     محمد أنور فكرى       أستاذ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً و
                             فؤاد بكر          أستاذ بالكليةعلى . د.أ -1

 عضواً 
              وليد عمر مصطفى    أستاذ بكلية الفنون الجميلة. د.أ -3

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

11% 

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

ة تشكيل لجن
 الحكم

 والء محمد وسام عبد المنعم غراب:  اسم الطالب
اإلستدامة بإعتبارها مس لة رئيسية نحو المحافظة على التراث : موضوع

 .(دراسة حالة)مدينة اإلسكندرية  –بشكل أفضل 
اإلستدامة قضية رئيسية للمحافظة على ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً  (فيال زغيب ، مدينة اإلسكندرية( دراسة حالة) –التراث بشكل أفضل 
 .ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث

Sustainability as a key issue towards better heritage 

preservation villa Zogheb, Alexandria City (case study). 

محمد عاصم محمود . د.طارق عبد الحميد فرغلى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .نيا جابر رسالنرا. حنفى ، د

المؤتمر الدولى للعمارة التراثية السابع : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

12% 

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس
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 1221من شهر أكتوبر  23،21تركيا بتاريخ  –إسطنبول  –عشر 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةطارق عبد الحميد فرغلى    . د.أ -2
 رئيساً و
      أستاذ بكلية الفنون الجميلةسحر محمود زكى االرناؤطى . د.أ -1

 عضواً 
             أستاذ مساعد بالكليةإبراهيم السيد معروف       . د.أ -3

 عضواً 

 شيماء فكرى أبو شوشة:  اسم الطالب

فاظ على اإلطار الحضرى والمعمارى لمراكز المدن الح: موضوع
 .التاريخية

 -الحفاظ على المراكز التاريخية للمدن ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
دراسة للطرق المقترحة والمدروسة في الحقاظ على مراكز المدن 

علماً ب ن هذا  (التاريخية ومواكبتها للتغير في الزمن واإلحتياجات السكانية
 .ديد ال يمس جوهر البحثالتح

Preservation of historic city centers – A study of suggested 

approaches for preservation of historic city centers and 

their adaptation of time change and human needs. 

 .إبراهيم السيد معروف. طارق عبد الحميد فرغلى ، د. د.أ:  تحت إشراف

 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في  *
International Journal of Engineering and Advanced Technology 

(IJEAT) ISSN: 2249-8958, Vol. 6, Issue-6, August 2017. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةطارق عبد الحميد فرغلى  . د.أ -2
 رئيساً و
                        محمد أنور فكرى            أستاذ بالكلية. د.أ -1

 عضواً 
مشرفاً      أستاذ مساعد بالكليةإبراهيم السيد معروف     . د.أ -3

          عضواً و
أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة داليا عبد العزيز الصردى  . د.أ -1

  فاروس
                                                                                

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

21% 

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل تعديل 
 لجنة الحكم

 عمرو على محمود بيومى:  اسم الطالب

ئم للحفاظ على مستوى األداء تحديث تصميمى ألتريوم قا: موضوع
 .الحرارى ومعدالت اإلضائة الطبيعية

Retrofitting of existing atrium for thermal and 

daylight performance. 

أحمد منير . د.طارق عبد الحميد فرغلى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .زياد طارق الصياد. سليمان ، د

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً      أحمد منير سليمان        أستاذ غير متفرغ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً و
                           هانى عبد الجواد عياد    أستاذ بالكلية. د.أ -1

 عضواً 
  نهى أحمد نبيل            أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان. د.أ -3

          عضواً 

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

21% 

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس
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 .دين عارف لسفره للخارجياسر جالل ال. د.إلعتذار أ* 
 

  -:الهندسة الميكانيكية قسم :  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد أحمد إبراهيم النجيلى جمعة:  اسم الطالب

 . (التربينات البخارية)  1 –محطة العطف : موضوع
El Atf power station – 2 ( Steam turbine).  

 .سامى مرسى الشربينى. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1225 

وافق 
 المجلس

 هايدى عاطف جرجس حنا جرجس:  اسم الطالب
 . دراسة عملية ألداء مرطب هواء: موضوع

Experimental study on the performance of air 

washer.  

وائل محمد مصطفى . د.عبد الحميد عطية السيد ، أ. د.أ:  افتحت إشر
 .المغالنى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمود أمين محمد محمد شقيدق:  اسم الطالب

إنتقال الحرارة بالحمل القسرى للسريان الرقائقى كامل : موضوع
 . التطور في المقاطع المثلثية المعزولة جزئياً 

Fully developed laminar forced convection through 

partially insulated triangular ducts.  
عبد الحميد عطية . د.أسامة أحمد المصرى ، أ. د.أ: تحت إشراف

 .السيد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أميره خليل السعيد إبراهيم:  سم الطالبا

 .إتزان المحامل اإلنزالقية الغير إسطوانية: موضوع
دراسة أداء وإتزان محمل إنزالقى ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً ب ن هذا التحديد ال  (ذو ثالثة فصو  بسطحها نتوءات صغيرة
 .يمس جوهر البحث

The performance and stability of three-lobe journal 

bearing textured with micro protrusions. 

. د.حسن أنور الجمل ، أ. د.وائل أحمد كروسبى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .بسيونى مصطفى السهيلى

مجلةةة هندسةةة اإلسةةكندرية : المهنةةدس المةةذكور لةة  بحةةث منشةةور فةةي 
 8/8/1221بتاريخ 

  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 
مشرفاً       وائل أحمد كروسبى            أستاذ متفرغ بالكلية .د.أ -2
 رئيساً و
مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكلية    حسن أنور الجمل          . د.أ -1
 عضواً و
             طاهر حمد هللا عوض            أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3

 ًً  عضوا ً
ذ مساعد بكلية الهندسة جامعة أستاعزت السيد عبد العال شعيب  . د -1

                   طنطا
                                                                                 

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

11% 

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 محمود محمد أحمد سيد أحمد:  اسم الطالب

محاكاة المائع متعدد األطوار والمركبات في الوسط النفاذ : موضوع
ماجستير 
العلوم 

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس
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 .بإستخدام طريقة شبكة بولتزمان
Multi-component multiphase fluid flow simulations 

in porous media using lattice Boltzmann method. 

 .عصام مصطفى وهبة. د.حسن على ورده ، أ. د.أ: تحت إشراف
 : بحث منشور في المهندس المذكور ل  

Journal of Petroleum Science and Engineering. 
  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 

مشرفاً               حسن على ورده        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً و
     أحمد حمدى البنبى       أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة. د.أ -1

 عضواً 
مشرفاً                     أستاذ بالكليةام مصطفى وهبة   عص. د.أ -3
ًً و  عضواً 
                     حمدى عبد هللا قنديل     أستاذ مساعد بالكلية. د -1

 ًً  عضوا ً

 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

29% 
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 -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

يل لجنة شكت
اإلمتحان 
 الشامل

 أحمد محمد على صالح:  اسم الطالب

 .ت ثير شكل بنية السطح على أداء كرسى التحميل: موضوع
The effect of surface texture on the performance of 

journal bearing. 

 .وائل أحمد كروسبى. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                   حمد هللا عوض       أستاذ متفرغ بالكليةطاهر . د.أ -2
 رئيساً 

مشرفاً           وائل أحمد كروسبى        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1
 عضواً و

                  أستاذ متفرغ بالكلية عادل أحمد عبد الرحمن    . د.أ -3
 عضوا ً 

 
 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 

اء على بن
 طلب 

 معتز عبد السالم محمد:  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 1223 ربيع
وافق 
 المجلس

 تامر عبد السالم عبد الفتاح:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة الكيميائية قسم : خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد عبد اللطيف أحمد محمد عنتر:  اسم الطالب

 .معالجة زيوت التزييت المستخدمة: موضوع
Treatment of used lubricants.   

 .حسن عبد المنعم فرج. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 عمرو مصطفى حسين عبد اللطيف:  اسم الطالب

 .تزال المباشرإنتاج الحديد باإلخ: موضوع
Iron production by direct reaction.   

 .محمد حسين عبد المجيد. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد مرسى على إبراهيم بسيونى:  اسم الطالب
 .إسترجاع الغاز المسال من وحدة إنتاج األوليفينات: موضوع

LPG recovery from olefin plant.   
 محمد حسين عبد المجيد. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 أحمد على عبد الحميد محمد:  اسم الطالب

 .التبادل األيونى: موضوع
Ion exchange plant.   

 .أحمد أمين زعطوط. د.أ:  تحت إشراف

ير ماجست
 الهندسة

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 مؤمن مسعد محمود الزكى:  اسم الطالب

 .دراسة إنتاج األيدروجين من الغاز الطبيعى: موضوع
Study on hydrogen production from natural gas.   

 .محمد حسين عبد المجيد. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1225 

وافق 
 المجلس

 سيف الدين محمد السيد محمود:  اسم الطالب

 .بطاريات األكسدة واإلختزال السائلة: موضوع
Redox flow batteries.   

أشرف عبد التواب ، . د.شعبان على عطية نصير، أ. د.أ: تحت إشراف
 إبراهيم حسن محمد. د.أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 د الدينمحمد هشام أحمد سع:  اسم الطالب

إنتقال المادة في مفاعل يحتوى على إسطوانة سدادسية : موضوع
 .دوارة

Mass transfer at a hexagonal rotating cylinder 

reactor.   
شعبان على عطية . د.محمد حسين عبد المجيد،  أ. د.أ:  تحت إشراف

 .نصير

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 محمود محمد عبد العاطى:  اسم الطالب
دراسة في تحسين بعض الخوا  الطبيعية لبعض المواد : موضوع

 .النانو متراكبة
Reduced shrinkage polyester by using 

montmorillonite Nano composite.   
 عبد السميع يوسف معيط. د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلب 

 دكتوراه إسالم فخرى كامل عبد الجواد:  اسم الطالب
 خريف
1222 

وافق 
 المجلس

 دكتوراه أميرة كمال سليمان الجندى:  اسم الطالب
 خريف
1225 

وافق 
 المجلس

 كريم حسن على إسماعيل:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
 وافق

 المجلس

- : الرى والهيدروليكاهندسة قسم :  اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد رياض عزت تركمانى:  اسم الطالب

 .نمذجة التدفق غير الثابت في قنوات الرى: موضوع
Modeling of unsteady flow in irrigation canals. 

محمد السعيد رجب . الفتيانى ، د فاروق عبد هللا. د.أ:  تحت إشراف
 .الخولى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 سارة أسامة حسين:  اسم الطالب

التوزيع األمثل للمساحات المرورية والمياه المتاحة لنمط : موضوع
 .الزراعة المصرية

Optimal allocation of irrigated areas and water 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس
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availability for the Egyptian cropping pattern. 
محمد السعيد رجب . راوية منير قنصوه ، د. د.أ:  تحت إشراف

 .الخولى

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلب 

 جهاد محمد عبد المعطى مفتاح:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1222 

وافق 
 سالمجل

 

     -: الغزل والنسيجهندسة قسم :  سابعاً 

  تشكيل لجنة
متحان اإل
 شاملال

 محمد أحمد عبد الحكم عبد المتجلى:  اسم الطالب

 .تعظيم أداء الفالتر: موضوع
Optimization of filter performance. 

 .عادل صالح الجهينى. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                أستاذ متفرغ بالكلية  محمد أحمد سلطان            .د.أ -2
 رئيساً 

مشرفاً       عادل صالح الدين الجهينى  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1
 عضواً و

               أبو بكر عبد القادر ميتو      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 عضواً 

     تاذ ورئيس القسم بالكليةأس  عفاف خميس العوفى        . د.أ -1
 عضواً 

               أستاذ مساعد الكلية      شيرويت حسين الغلمى. د.أ -5
 عضواً 

 
 خريف
1221 

وافق 
 المجلس
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 ً - : هندسة الحاسب والنظمقسم :  ثامنا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 عمرو محمد محمد مراد حسن:  اسم الطالب

نموذج لحفظ خصوصية البيانات القابلة للنشر معتمدا على : موضوع
 .األدوار والمهام واألهداف والسياسات المشروطة وتطبيقات 

Role – Task conditional purpose policy based model 

for privacy preserving data model and applications. 

 .أحمد خلف هللا أيمن. محمد سعيد أبو جبل ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس

 

- : الهندسة البحرية وعمارة السفنقسم : تاسعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 أحمد وليد عبد اللطيف:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد محمد أبو هيكل:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1223 خريف
وافق 
 المجلس

 أحمد محمد األحمدى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد عبد القادر عبد المجيد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1222 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- : هندسة المواصالتقسم :  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 حسن عبد الرحمن حسن أبو سمره:  اسم الطالب

 .عوامل تقليل سعة الطريق في الظروف الغير مثالية: موضوع
Road capacity reduction factors under non – ideal 

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

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس
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- : الهندسة النووية واإلشعاعيةقسم : حادى عشر 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 سمر السيد أحمد:  اسم الطالب

 .إنتقال األشعة النووية خالل األوساط المختلفة: موضوع
تحسين دقة قياسات النشاط : اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح رأت 

 .االشعاعى للعينات البينية
Enhancing the measurement accuracy of 

radioactivity of environmental samples. 
علياء عادل بدوى . د.محسن عبده أبو مندور ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .محمد حسن محمد حسن. د.، أ

ماجستير 
لعلوم ا

 الهندسية

 1222 خريف
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 عبير عادل مختار ضيف هللا:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 خريف
وافق 
 المجلس

 عبد الرحمن محمود حسن أبو العال:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 خريف
وافق 
 المجلس

 محمد عبد الباسط أحمد محمد:  سم الطالبا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1223 ربيع
وافق 
 المجلس

 عالء محمد مصطفى مصطفى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1223 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد محمد عبد الحميد عبد الصمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 

 لسالمج
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 (دراسات عليا)موضوعات عامة 
 

النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد نتيجة  - 2
، الهندسة الكهربية ، هندسة المواصالت ، الهندسة نشائية الهندسة اإل: في 1221 ربيعدبلوم الدراسات العليا 

 .الميكانيكية، الهندسة الكيميائية 
 وافق المجلس على إعتماد النتيجة :القرار
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 (2)مرفق رقم 
 

 محضر مجلس كلية الهندسة 
 الختيار ممثلى الكلية للجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية 

 1122سبتمبر  21بجلست  المنعقدة فى 

 

الساعة العاشرة والنصف صباحاً ، اجتمع مجلس كلية الهندسة برئاسة السيد األستاذ  1122سبتمبر  21إنه فى يوم الثالثاء الموافق 

وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الكلية طبقاً للكشف  –مجدى عبد العظيم أحمد / الدكتور 

 4المرفق

المستشار القانونى لرئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق السابق ، وذلك لإلشراف  –نس محمد باهى أبو يو/ وحضور السيد األستاذ الدكتور 

القانونى على اختيار ممثلى كليات ومعاهد الجامعة لعضوية اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم 

 4عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة

 4الذى تولى أمانة الجلسة –محمد رزق رياض محمد /  وحضور السيد
 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالسادة الحضور ، ثم  –مجدى عبد العظيم أحمد / وقد بدأت الجلسة بترحيب السيد األستاذ الدكتور 

المستشار القانونى  –محمد باهى أبو يونس / ر تفضل سيادته بإسناد مهمة التوضيح بإجراءات الترشح والتصويت إلى السيد األستاذ الدكتو

ل لرئيس الجامعة الذى عبر عن سعادته بحضور هذا الجلسة وأفاد أن هدفها هو اختيار ممثلى الكلية بلجنة اختيار عميد الكلية ، وذلك من خال

بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء  بشأن تشكيل اللجنة المختصة 11/21/1122بتاريخ  1122ما حدده قرار وزير التعليم العالى رقم 

قد نص على تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد ، الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح 

سيين وعضو أخر الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى ، على أن تتكون من خمسة أعضاء يختار رئيس الجامعة ثالثة منهم أسا

إحتياطى من بين شاغلى وظائف األساتذة باالقتراع السرى ، ويراعى فى اختيار ممثلى الكلية أن يكونوا من رموز الكلية سواء من بين 

 :أعضاء مجلس الكلية أو من خارجه من ذوى الخبرة فى التعليم الجامعى ، مع مراعاة 

 (وكيل –عميد )ليتها ومعاهدها وقت االختيار أال يكون أحدهم من بين إدارة الجامعة أو أحد ك 
  أال يكون بين أحدهم وبين أحد المتقدمين لشغل المنصب صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو

 4خصومة قضائية
 

ن التسمية لمن يقبل الترشح ، على وأن دور المجلس يتلخص فى تسمية المرشحين والتصويت عليهم باإلقتراع السرى ، مع مراعاة أن تكو

 4أن يكون الفائزان األول والثانى هما العضوان األصليان والفائز الثالث هو العضو اإلحتياطى
 

- :بدأت اإلجراءات بترشيح المجلس للسادة اآلتية أسماؤهم 

 أحمد حسن متولى الشريف/ السيد األستاذ الدكتور  24
 مى أبو جبلمحمد سعيد حل/ السيد األستاذ الدكتور  14
 محمد يحيى المكى/ السيد األستاذ الدكتور  34
 ريم عبد المغيث عبد العليم الخطيب/ السيدة األستاذ الدكتور  24
 نرمين عبد العزيز محمد حراز/ السيدة األستاذ الدكتور  14
 ماجد نجيب عبد الملك إبراهيم/ السيد األستاذ الدكتور  24
 العوفىعفاف خميس إبراهيم / السيدة األستاذ الدكتور  24
 محمد السيد سليمان ناجى/ السيد األستاذ الدكتور  84
 محمد نشأت عباس فرس/ السيد األستاذ الدكتور  94

 

وبعد ذلك تمت اجراءات التصويت ، وتلى ذلك التصويت باقتراع السرى ، وتلى ذلك فرز األصوات مع استبعاد األصوات الباطلة ، وقد كانت 

َ  واألصوات الباطلة ( 33)الصحيحة  صوتاً ، األصوات( 31)إجمالى األصوات   4صوت( 1)صوتاً
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 :وحصل السادة المرشحون على عدد األصوات المحدد قرين كل منهم  

 صوتاً ( 22)   أحمد حسن متولى الشريف/ السيد األستاذ الدكتور  24
 صوتاً ( 22)   محمد سعيد حلمى أبو جبل/ السيد األستاذ الدكتور  14
 صوتاً ( 22)    يحيى المكى محمد/ السيد األستاذ الدكتور  34
 صوتاً ( 1)  ريم عبد المغيث عبد العليم الخطيب/ السيدة األستاذ الدكتور  24
 صوت( 1)   نرمين عبد العزيز محمد حراز/ السيدة األستاذ الدكتور  14
 أصوات( 2)   ماجد نجيب عبد الملك إبراهيم/ السيد األستاذ الدكتور  24
 صوتاً ( 23)   إبراهيم العوفىعفاف خميس / السيدة األستاذ الدكتور  24
 صوتاً ( 21)   محمد السيد سليمان ناجى/ السيد األستاذ الدكتور  84
 صوتاً ( 22)   محمد نشأت عباس فرس/ السيد األستاذ الدكتور  94

 

- :وعلى ذلك تم اإلعالن عن نتيجة التصويت النهائية على النحو التالى 

 عضواً أساسياً   أحمد حسن متولى الشريف/ السيد األستاذ الدكتور  24
 عضواً أساسياً    محمد يحيى المكى/ السيد األستاذ الدكتور  14
 عضواً إحتياطياً   محمد السيد سليمان ناجى/ السيد األستاذ الدكتور  34
 

  4ظهراً  والنصفوانتهت أعمال هذه الجلسة فى تمام الساعة الحادية 
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 (1)مرفق رقم 
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 (3)مرفق رقم 
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 (1)مرفق رقم 
 


