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  0271/ 9/5بتاريخ  عاشرةالالجلسة 

عبد  /برئاسة السيد األستاذ الدكتور 0271/ 5/ 9اجتمع 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 

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

   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 
 محمود على جبر زراع. د.أ  محمد عبد الرازق محمد رزق. د.أ 
 محمد عبد الواحد يونس. د.أ  ماجد نجيب عبد الملك. د.أ 
 على فؤاد سعيد بكر. د.أ  علياء عادل محمد بدوى. د.أ 

 مدرسين من األقسام  أساتذة مساعدين من األقسام
 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 
 أسامة السيد الجناينى. م  عصام أحمد أحمد سالم. د.أ 
   سعيد السيد إسماعيل الخامى. د.أ 
   محمد عبد الفتاح محمد شامة. د.أ 
   محيى الدين صالح الدين شكرى. د.أ 
   محمد نشأت عباس فرس. د.أ 

 (الهندسة المدنية والمعمارية المدير التنفيذى للمركز الهندسى لقطاع)وائل على السيد بخيت . د.أ مدعـوون
 عفاف خميس إبراهيم العوفى. د.أ نيابة عنسمر أحمد محسن محمد مختار . د.أ :وقد حضرت 

محمد السيد محمد النجار ، . د.، أ( وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب)سعيد محمد عبد القادر عالم . د.أ :اعتذر عن عدم الحضور
 أحمد حسنى الحيوى. د.أ

حمدى محمد . إيهاب جابر أحمد أدم ، د. د رمضان خليل عبد المجيد الكيال ،. د.محمد محمد القصبى خليفة ، أ. د.أ: تغيب عن الحضور
 عصام الدين أحمد ثابت. د.الحصافى القمحاوى ، لواء
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 .1107 أبريل 00بتاريخ  1106/1107ة للعام الجامعى تاسعالتصديق على محضر الجلسة التم : أوالً 
 

- :الموضوعات العامة : ثانياً 
 

 بشمم ن إنتممداب ، هندسممة اتنتمماجوقسممم ،  هندسممة الممرى والويممدروليكا قسمممإحاطممة مجلممس الكليممة علممماد بممما ورد مممن تممم  – 7
عميد الكلية من باقى األقسمام التمى لمم / ، وطلب السيد األستاذ الدكتور  خارج الكلية القسمين ينوذأعضاء هيئة التدريس ب

 .ترسل كشوفات انتداب السادة أعضاء هيئة التدريس خارج الكلية إرسال تلك الكشوفات لسرعة اتنتواء من الحصر

 معممل ميكانيكما الموائمععصام أحمد سالم بش ن نتيجة تقييم / األستاذ الدكتور السيد ما ورد من  استعرض مجلس الكلية – 0
عصمام أحممد / ، وقدم مجلس الكلية الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على المعممل وخاصمة األسمتاذ المدكتور 

 .سالم على مجووده فى المعمل

 عصام مصطفى محمد وهبمة بشم ن إنشماء مكتمب العالقمات/ المقترح المقدم من األستاذ الدكتور  استعرض مجلس الكلية – 3
عصمام وهبمة بمدور / ، وعلمى أن يقموم األسمتاذ المدكتور  ، ووافق مجلس الكلية على المقترح المقدم الدولية بكلية الوندسة
 .مدير المكتب بالكلية

 .04/4/0271إحاطة مجلس الكلية علماد بتنظيم الكلية للمؤتمر العلمى السنوى يوم األثنين الموافق تم  – 4

 .6/5/0271بإقامة الكلية سوق العمل الوندسى السابع عشر يوم السبت الموافق إحاطة مجلس الكلية علماد تم  – 5

ممن  0271ممايو  8إلمى  0مجلس الكلية علماد بإقامة الكلية السوق الخيرى للطلبة غير القادرين فى الفترة من تم إحاطة  – 6
 .خالل تبرعات بعض الشركات وبعض أعضاء هيئة التدريس

لوضمع  74/3/0271بتماريخ ( 8)اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس الكلية خمالل جلسمتر رقمم  مقترحات ناقش مجلس الكلية – 1
 .(7مرفق )هيئة التدريس كعالم ممتاز متعاقد ، ووافق مجلس الكلية على المقترحات معايير التعاقد مع أحد أعضاء 

بروتوكول التعاون بين معود تكنولوجيا المعلومات بوزارة اتتصاالت ، وكليمة الوندسمة مقترح على  وافق مجلس الكلية – 8
 .جامعة اتسكندرية –

 .جامعة اتسكندرية –وافق مجلس الكلية على بروتوكول التعاون بين هيئة اتستشعار عن بعد ، وكلية الوندسة  – 9
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 شئون هيئة التدريس
 الترقيات والتعيينات: أوالد 

 

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

0 
مصطفى السيد  .د.ا

 العقيلى   

عالم 
ممتاز 
 متعاقد

هندسة 
الغزل 
 والنسيج 

النظمممر فمممى إقتمممراح مجلمممس 
القسممم بشمم ن الموافقممة علممى 

كعمممالم  تجديممد تعاقمممد سممميادتر
لمممممدة عممممام  ممتمممماز متعاقممممد

 81/2/2182اعتبممممممماراد ممممممممن 

 .82/2/2181وحتى 

قرر مجلس الكلية إعادة الطلب 
للقسم لدراسة مدى استيفاء 
سيادتر للمعايير التى اعتمدها 

يتم مجلس الكلية ، وعلى أن 
العرض على مجلس الكلية فى 

 جلستر القادمة
 

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

0 
شريف ابراهيم محمود  .د

  ربيع 
أستاذ 
 مساعد

الرياضيات 
والفيزياء 
 الوندسية 

النظمممممر فمممممى إقتمممممراح مجمممممـلس القسمممممم بشممممم ن 
الموافقممممممممـة علممممممممى مممممممممنح سمممممممميادتر اللقممممممممب 

بالقسمممممممم وذلمممممممك  سمممممممتاذأ ةالعلممممممممى لوظيفممممممم
 ةالعلميمممممممم ةعلممممممممى توصممممممممير اللجنمممممممم بنمممممممماءاد 
 .للترقيات 

وافق 
 المجلس

 

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

0 
جابر محمد احمد محمد .د

  ادريس 
 مدرس

وندسة ال
  الكيميائية 

النظممممممر فممممممى إقتممممممراح مجممممممـلس القسممممممم بشمممممم ن 
الموافقمممممممممـة علمممممممممى ممممممممممنح سممممممممميادتر اللقمممممممممب 

بالقسمممممممم  أسمممممممتاذ مسممممممماعد ةالعلممممممممى لوظيفممممممم
العلميممممة الدائمممممة   ةبنمممماءاد علممممى توصممممية اللجنمممم

 .للترقيات

وافق 
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس مساعد -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 معيد     مين الشرقاوىأعمرو . م  0
الوندسة 
 الميكانيكية 

النظممممممر فممممممى إقتممممممراح مجلممممممس القسممممممم بشمممممم ن 
الموافقمممممة علمممممى تعيمممممين سممممميادتر فمممممى وظيفمممممة 

بالقسمممممممم لحصمممممممولر علمممممممى  ممممممممدرس مسممممممماعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

 %(76الكلية  نسبة اتعارات على مستوى )اتعارات : ثانياد 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

0 
ابتوممممممممممممال يوسممممممممممممف . د.ا

 البسطويسى  
ستاذ أ

 متفرغ
الوندسة 
  المعمارية 

النظممر فمممى إقتمممراح مجلممس القسمممم بشممم ن 
سميادتوا لممدة  ةعمارإ تجديدالموافقة على 

عميممداد للعمممل  (فممى اطممار عممام رابممع)عممام 
التصممممممميم والبيئممممممة  –لكليممممممة العمممممممارة 

بجامعممة بيممروت العربيممة بلبنممان العمرانيممة 

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182من  اعتباراد 

 %81: نسبة اتعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

1 
مممممى محمممممد عبمممماس حل. د.ا

 قطب  
ستاذ أ

 متفرغ

الوندسة 
البحرية 

 وعمارة السفن  

النظممر فمممى إقتمممراح مجلممس القسمممم بشممم ن 
لممدة سميادتر  ةاعمار تجديمدالموافقة علمى 

للعمممل بكليممة  (فممى اطممار عممام عاشممر)عممام 
الوندسة والتكنولوجيا باالكاديمية العربيمة 

وافق 
 المجلس
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 للعلمممموم والتكنولوجيمممما والنقممممل البحممممر 

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182من  اعتباراد 

 %21: نسبة اتعارة على مستوى القسم

 ستاذ أ رأفت السيد شاكر . د.ا 3
الرياضيات 
والفيزياء 
 الوندسية 

النظممر فمممى إقتمممراح مجلممس القسمممم بشممم ن 
سميادتر للعممل  ةاعار تجديدالموافقة على 

عممام لمممدة بجامعممة بيممروت العربيممة بلبنممان 

وحتمممممى  8/9/2182ممممممن  اعتبممممماراد  سمممممابع

18/1/2181. 

 %6: نسبة اتعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

4 
عصام عوض مصمطفى . د.ا

 جوده 
 ستاذأ

هندسة الر ى 
 والويدروليكا 

النظمممر فمممى إقتمممراح مجلمممس القسمممم بشممم ن 
سمميادتر للعمممل  ةاعممار تجديممدالموافقممة علممى 

عممام لمممدة بجامعممة بيممروت العربيممة بلبنممان 
ممن  اعتباراد  (فى اطار العام العاشر)سادس 

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182

 %21: نسبة اتعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس
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  %(76نسبة اتعارات على مستوى الكلية  )اتعارات :  تابع

5 
حمممممد محمممممود أعممممادل . د.ا

 الكردى 
ستاذ أ

 متفرغ
الوندسة 
 االنشائية  

النظممر فممى إقتممراح مجلممس القسممم بشمم ن 
سيادتر للعمل  ةاعار تجديدالموافقة على 

بجامعمممة بيمممروت عميمممداد لكليمممة الوندسمممة 
 فمممى اطمممار العمممام الثمممامنبيمممة بلبنمممان العر

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182من  اعتباراد 

 %82: نسبة اتعارة على مستوى القسم

 وافق المجلس

6 
حممممممد حسمممممن محممممممد أ. د.ا

 الشاذلى
 ستاذأ

وندسة ال
 كيميائية ال

النظمممر فمممى إقتمممراح مجلمممس القسمممم بشممم ن 
سميادتر للعممل  ةاعمار تجديمدالموافقة على 

عمممام لممممدة  بالجامعمممة المصمممرية اليابانيمممة

وحتمى  8/9/2182ممن  اعتبماراد  حادى عشمر

مممع إعتبارهمما مومممة قوميممة ،  18/1/2181

وال تحتسممب ضمممن سممنوات اتعممارة طبقمماد 
وزيمممر / لخطممماب السممميد األسمممتاذ المممدكتور 
 .التعليم العالى السابق فى هذا الش ن

 %88: نسبة اتعارة على مستوى القسم

قرر مجلس الكلية 
الجامعة مخاطبة 

لرفع األمر إلى 
التعليم  وزيرالسيد 

العالى الستصدار 
قرار المومة 
 القومية لسيادتر
 وفقاد للقانون

 حمد على عبد النبى أ. د 7
 ستاذأ

 مساعد
الوندسة 
 الميكانيكية 

النظممر فممى إقتممراح مجلممس القسممم بشمم ن 
سيادتر للعمل  ةاعار تجديدالموافقة على 

عمام لممدة بجامعة بيمروت العربيمة بلبنمان 
ممممن  اعتبممماراد  (فمممى اطمممار العمممام العاشمممر)

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182

 %82: نسبة اتعارة على مستوى القسم

 وافق المجلس

8 
محمممممد خممممميس محمممممد .  د

 منصور 
 ستاذأ

 مساعد
الوندسة 
 الميكانيكية 

النظممر فممى إقتممراح مجلممس القسممم بشمم ن 
سيادتر للعمل  ةاعار تجديدالموافقة على 

عمام لممدة بجامعة بيمروت العربيمة بلبنمان 

وحتمممممى  8/9/2182ممممممن  اعتبممممماراد  ثمممممامن

18/1/2181. 

 %82: نسبة اتعارة على مستوى القسم

 وافق المجلس

9 
محمد حلمى عبد العزيمز .  د

 موسى
 ستاذأ

 مساعد
وندسة ال

 كيميائية 

النظممر فممى إقتممراح مجلممس القسممم بشمم ن 
سيادتر للعمل  ةاعار تجديدالموافقة على 

بجامعمممة الملمممك عبمممد العزيمممز  بالمملكممممة 
 عمممام سمممادسلممممدة العربيمممة السمممعودية  

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182من  اعتباراد 

 %88: نسبة اتعارة على مستوى القسم

 وافق المجلس

 %(76نسبة اتعارات على مستوى الكلية  )اتعارات :  تابع

01 
محمممد مصممطفى بسمميونى  .د

 الشباسى 
 مدرس

الوندسة 
 الميكانيكية 

النظممر فممى إقتممراح مجلممس القسممم بشمم ن 
لممدة سيادتر  ةاعار تجديدالموافقة على 

كليممة الجبيممل بالويئممة للعمممل ب ثممانىعممام 
الملكيممممة بالمملكممممة العربيممممة السممممعودية 

وحتمممممممممممى  8/2/2182مممممممممممن  اعتبمممممممممماراد 

11/6/2181. 

: سمممبة اتعمممارة علمممى مسمممتوى القسممممن

82% 

 وافق المجلس

الكلية  قرر مجلسالنظممر فممى إقتممراح مجلممس القسممم بشمم ن هندسة  مدرس مواب محمد حسام الدين . د 00



7 

  0271/ 9/5بتاريخ  عاشرةالالجلسة 

لممدة  سيادتر ةاعار تجديدالموافقة على  االنتاج  
بالجامعمممة المصمممرية للعممممل  رابمممععمممام 

 اعتبممماراد  اليابانيمممة للعلممموم والتكنولوجيممما

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182من 

: نسمممبة اتعمممارة علمممى مسمممتوى القسمممم

81% 

مخاطبة الجامعة 
لرفع األمر إلى 

السيد وزير التعليم 
العالى الستصدار 
قرار المومة 

القومية لسيادتر 
 وفقاد للقانون

01 
محممممممد صمممممبحى محممممممد . د

 ابراهيم  
 مدرس

الوندسة 
  المعمارية 

النظممر فمممى إقتمممراح مجلمممس القسمممم بشممم ن 
سميادتر لممدة  ةاعمار تجديمدالموافقة علمى 

للعممل بجامعمة  (رابمعفمى اطمار عمام )عام 

 8/9/2182ممممن  اعتبممماراد  بيمممروت العربيمممة

 .18/1/2181وحتى 

 %81: نسبة اتعارة على مستوى القسم

 وافق المجلس

03 
هشممممممام محمممممممود زكممممممى . د

 االرناؤطى  
 مدرس

الوندسة 
  المعمارية 

النظممر فمممى إقتمممراح مجلمممس القسمممم بشممم ن 
فممى سمميادتر  ةاعممار تجديممدالموافقممة علممى 

حممال إعتممماد ترشمميح سمميادتر مممن السمملطة 
للعمممل  حممادى عشممر لمممدة عممامالمختصممة 

لالنشمطة الطالبيمة بجامعمة بيمروت  كعميداد 

 8/9/2182مممممن  اعتبمممماراد العربيممممة بلبنممممان 

 .18/1/2181وحتى 

 %81: نسبة اتعارة على مستوى القسم

رفض مجلس 
الكلية الموافقة 
على إعارة 
 سيادتر

04 
محممممممد السمممممعيد رجمممممب . د

 الخولى 
 مدرس 

هندسة الرى 
 والويدروليكا 

النظر فى إقتمراح مجلمس القسمم بشم ن 
 لممدة عمامسميادتر  ةاعارالموافقة على 

للعمممممل بجامعممممة بيممممروت العربيممممة  أول

وحتمممى  8/9/2182ممممن  اعتبممماراد بلبنمممان 

18/1/2181 . 

: نسممبة اتعممارة علمممى مسممتوى القسمممم

21% 

 وافق المجلس

 %(76نسبة اتعارات على مستوى الكلية  )اتعارات :  تابع

05 
عممممممممرو علمممممممى حسمممممممن . د

 ابراهيم 
 مدرس

الوندسة 
 الميكانيكية 

النظممر فمممى إقتمممراح مجلممس القسمممم بشممم ن 
لممدة سميادتر  ةاعمار تجديمدالموافقة علمى 

للعمممل بجامعممة بيممروت العربيممة  ثممانى عممام

وحتمممممى  8/9/2182ممممممن  اعتبممممماراد بلبنمممممان 

18/1/2181. 

 %82: نسبة اتعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

06 
سممممممامر محمممممممد عممممممادل . د

 السيارى 
 مدرس

الوندسة 
  المعمارية 

النظممر فمممى إقتمممراح مجلممس القسمممم بشممم ن 
سميادتر لممدة  ةاعمارتجديمد الموافقة علمى 

للعممل بجامعمة  (فمى اطمار عمام رابمع) عام
ممممممن  اعتبممممماراد بيمممممروت العربيمممممة بلبنمممممان 

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182

 %81: نسبة اتعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

 

 اتجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: ثالثاد 
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م
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0 
محممممممممد فمممممممؤاد محممممممممد . د

 مدكور 
ستاذ أ

 مساعد
الوندسة 
  الكوربية 

النظممر فممى إقتممراح مجلممس القسممم بشمم ن 
الطلممب المقممدم مممن رفممض  الموافقممة علممى

بمدون  ةتجديمد أجــــــــمـازه خاصمسيادتر ل
تى تعمل بشمركة مرتب لمرافقة الزوجة ال

هممماواوى بالواليمممات المتحمممدة االمريكيمممة 
ممممن  اد اعتبمممار (حمممادى عشمممر)لممممدة عمممام 

 . 18/82/2182حتى  8/8/2182

 ال يوجد  :عدد سنوات اتعاره 

رفض 
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجازة 
 لسيادتر

 

   -: اتستقاالت ونواية الخدمة:  رابعاد 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

0 
نيممرمين عبممد القممادر عبممد . د

 العزيز
 مدرس 

وندسة ال
 كوربية 

النظمممممممر فمممممممى اقتمممممممراح مجلمممممممس القسمممممممم 
 االسممممممممممتقالةبشمممممممممم ن الموافقممممممممممة علممممممممممى 

ممممممممن  المقدممممممممة ممممممممن سممممممميادتوا اعتبممممممماراد 

، وذلمممممممممممممممممممممك ل سمممممممممممممممممممممباب  22/2/2182

 .المذكورة بخطابوا

وافق 
 المجلس
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 -: اتستقاالت ونواية الخدمة:  تابع

1 
صبرى جماد الحمق محممد . م

   مصطفى 
 عيدم

الوندسة 
النووية 
  واالشعاعية

النظمممممممر فمممممممى اقتمممممممراح مجلمممممممس القسمممممممم 
تطبيممممممق المممممممادة  بشمممممم ن الموافقممممممة علممممممى

 2186لسمممممممنة  18ممممممممن القمممممممانون رقمممممممم  69

ممممممممن  سممممممميادتر اعتبممممممماراد  ةانوممممممماء خدممممممممب

التممممممممماريخ التمممممممممالى النتوممممممممماء ) 81/1/2186

 .(اجازة مرافقة الزوجة لسيادتر

وافق 
 المجلس

 

- : اتنتدابات واتستشارات:  اد خامس
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

  مدرس سامح زينوم ابراهيم . د 0
الرياضيات 
والفيزياء 
 الوندسية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بالمعود  للتدريسالموافقر على ندب سيادتر 

العالى للوندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 
للفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى  

من كل  يوم الثالثاءوذلك ،  2186/2182

 .ساعات أسبوعياد  4ولمدة  أسبوع

وافق 
 المجلس

 استاذ  خالد السيد الحجلة . د.ا 1
الوندسة 
  المعمارية 

النظممممر فممممى اقتممممراح مجلممممس القسممممم بشمممم ن 
 للتمممممدريسالموافقمممممر علمممممى نمممممدب سممممميادتر 

باالكاديميممممة العربيممممة للعلمممموم والتكنولوجيمممما 
للفصممل الدراسممى الثممانى مممن العممام الجممامعى  

مممممن كممممل  سممممبتالوذلممممك يمممموم ،  2186/2182

 .ساعات أسبوعياد  6أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

3 
وليد محمد السيد عبد . د

 العال  
 مدرس

الوندسة 
 المعمارية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن الموافقمر 
باالكاديمية العربيمة  للتدريسعلى ندب سيادتر 

للعلمموم والتكنولوجيمما للفصممل الدراسممى الثممانى 

وذلممك يمموم ،  2186/2182مممن العممام الجممامعى  

سممماعات  8ممممن كمممل أسمممبوع ولممممدة  خمممميسال
 .أسبوعياد 

وافق 
 المجلس

4 
صالح الدين عبد هللا . د

 مسعد 
مدرس 
  متفرغ

هندسة 
 االنتاج 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريسالموافقر على ندب سيادتر 

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

من  الخميسوذلك يوم ،  2186/2182ربيع 

 .ساعات أسبوعياد  5كل أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

 -: اتنتدابات واتستشارات:  تابع

  مدرس سوير حسن احمد بكار  . د 5
هندسة 
 االنتاج 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريسالموافقر على ندب سيادتر 

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

ى األحد وذلك يوم،  2186/2182ربيع 

 ةساع 70من كل أسبوع ولمدة  األربعاءو
 .أسبوعياد 

وافق 
 المجلس

6 
ميسرة خيرى سيد احمد . د

 الطحان  
 مدرس

هندسة 
 المواصالت  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للتدريس بكلية الموافقر على ندب سيادتر 

جامعة طنطا الفصل الدراسى  –الوندسة 

وذلك ،  2186/2182الثانى للعام الجامعى 

 8من كل أسبوع ولمدة الخميس يوم 
 .ساعات أسبوعياد 

وافق 
 المجلس
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النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريسالموافقر على ندب سيادتر 

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 وذلك يوم،  2186/2182 للعام الجامعى

 اتساع 4من كل أسبوع ولمدة  الثالثاء
 .أسبوعياد 

7 
جمعة خميس محمد . د.ا

 موسى  
  استاذ

هندسة 
 المواصالت  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن الموافقر 
للتدريس بالمعود العالى على ندب سيادتر 

للوندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط الفصل 

،  2186/2182الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 8من كل أسبوع ولمدة  الخميسوذلك يوم 
 .ساعات أسبوعياد 

وافق 
 المجلس

 فاروق احمد البرقى . د 8
استاذ 
مساعد 
 متفرغ 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الوندسية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريسالموافقر على ندب سيادتر 

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

ى األحد وذلك يوم،  2186/2182ربيع 

 ةساع 70من كل أسبوع ولمدة والخميس 
 .أسبوعياد 

وافق 
 المجلس

 مدرس  عبد الحميد محمد اللقانى . د 9
الرياضيات 
والفيزياء 
 الوندسية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريسالموافقر على ندب سيادتر 

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

من  الخميسوذلك يوم ،  2186/2182ربيع 

 .ساعات أسبوعياد  8كل أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

 -: اتنتدابات واتستشارات:  تابع

 استاذ نوى عثمان قرنى . د.ا 01
وندسة ال
 كوربية ال

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريس االموافقر على ندب سيادتو

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 األثنينوذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

 .أسبوعياد  اتساع 3من كل أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

 شوقى السيد شعبان  . د 00
مدرس 
 متفرغ 

وندسة ال
 كوربية ال

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريس الموافقر على ندب سيادتر

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 ىوذلك يوم،  2186/2182الثانى ربيع 

 8من كل أسبوع ولمدة  ثنين والخميساأل
 .أسبوعياد  اتساع

وافق 
 المجلس

01 
نور الدين حسن . د.ا

 اسماعيل 
 استاذ

وندسة ال
 كوربية ال

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريس الموافقر على ندب سيادتر

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 األربعاءوذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

 .أسبوعياد  اتساع 5من كل أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

03 
على عبد الحكم على . د.ا

  عبده
 استاذ

وندسة ال
  اتنشائية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريس على ندب سيادتر ةالموافق

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 األربعاءوذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

 .أسبوعياد  اتساع 8من كل أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

وافق النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن وندسة ال استاذحازم محمد فاروق . د 04
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بكلية  للتدريس على ندب سيادتر ةالموافق  اتنشائية مساعد  البكرى
جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 ثنيناألوذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

 .أسبوعياد  اتساع 8من كل أسبوع ولمدة 

 المجلس

  محمد خيرى سرور. د 05
 استاذ
مساعد 
 متفرغ

وندسة ال
  اتنشائية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريس على ندب سيادتر ةالموافق

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 حداألوذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

 .أسبوعياد  اتساع 8من كل أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

 -: اتنتدابات واتستشارات:  تابع

  أحمد مختار طرابية. د 06
 استاذ
 مساعد

وندسة ال
  اتنشائية

اقتراح مجلس القسم بش ن النظر فى 
بكلية  للتدريس على ندب سيادتر ةالموافق

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

وذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

 اتساع 4من كل أسبوع ولمدة  خميسال
 .أسبوعياد 

وافق 
 المجلس

07 
مصطفى شوقى محمد . د

  رمضان
 مدرس

وندسة ال
  اتنشائية

مجلس القسم بش ن النظر فى اقتراح 
بكلية  للتدريس على ندب سيادتر ةالموافق

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 ألحداوذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

 .أسبوعياد  اتساع 4من كل أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

08 
بواء الدين أحمد . د.ا

  الشرنوبى
أستاذ 
 متفرغ

هندسة 
 المواصالت

مجلس القسم بش ن النظر فى اقتراح 
بكلية  للتدريس على ندب سيادترة الموافق

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

وذلك ،  2186/2182 للعام الجامعى الثانى 

 اتساع 8من كل أسبوع ولمدة  ألثنينايوم 
 .أسبوعياد 

وافق 
 المجلس

09 
مدحت عبد المعطى . د.ا

  مصطفى

أستاذ 
ورئيس 
 قسم

الوندسة 
 الصحية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريس على ندب سيادتر ةالموافق

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 ألثنيناوذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

 .أسبوعياد  اتساع 3من كل أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

11 
حسام الدين محمد مراد . د.ا

  مغازى

أستاذ 
ورئيس 
 قسم

الرى هندسة 
 والويدروليكا

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريس على ندب سيادتر ةالموافق

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 لثالثاءاوذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

 .أسبوعياد  اتساع 8من كل أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

10 
مجدى محمد إبراهيم أبو . د

  العال
 مدرس

هندسة الرى 
 والويدروليكا

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريس على ندب سيادتر ةالموافق

جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 ألربعاءاوذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

 .أسبوعياد  اتساع 9من كل أسبوع ولمدة 

وافق 
 المجلس

 -: اتنتدابات واتستشارات:  تابع

 مدرس  عمرو عبد الفتاح فليفل. د 11
هندسة الرى 
 والويدروليكا

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية  للتدريس على ندب سيادتر ةالموافق

 وافق
 المجلس
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جامعة فاروس الفصل الدراسى  -الوندسة 

 ثالثاءلاوذلك يوم ،  2186/2182الثانى ربيع 

ونصف  اتساع 1من كل أسبوع ولمدة 
 .أسبوعياد الساعة 
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 الشئون التعليمية

 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضوع م

يوليو  75اقتراح تحديد يوم السبت الموافق النظر فى  7
 .ك خر ميعاد لمناقشة مشاريع التخرج 0271

شئون الطالب بالموافقة  ةأوصت لجن
 .اتقتراحعلى 

وافق 
 المجلس

 

  :ما يستجد من أعمال 
ناقش مجلس الكلية ردود األقسام العلمية بخصوص تحديث اللوائح التعليمية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات  -

مجموعة من أساتذة قسم قسم الوندسة اتنشائية والمعتمدة ، حيث وافقت جميع األقسام العلمية بالكلية فيما عدا 
ق نظام الساعات المعتمدة بجميع األقسام العلمية بالكلية الرياضيات والفيزياء الوندسية ، وقرر مجلس الكلية تطبي

وقد سجل وعلى أن تقوم األقسام العلمية بإعداد اللوائح التعليمية تمويداد لرفعوا للجنة القطاع الوندسى لالعتماد ، ، 
الرياضيات  القائم ب عمال رئيس مجلس قسم –على محمد على عكاز / ور ـــاذ الدكتـــرار األستـــرفضر لوذا الق

 .والفيزياء الوندسية
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 العالقات الثقافية
- : المؤتمرات العلمية :أوالد 

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

7 
حمد عبد المنعم أعمرو . د.ا

 المصرى

استاذ ورئيس 
قسم هندسة 
 الحاسب والنظم

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

حضوره المؤتمر الدولى النظمة الحاسب وتطبيقاتوا 
الذى عقد خالل الفترة من ( النسخة الثالثة عشر)

المغرب وقد  -باغادير  0/70/0276حتى  09/77/0276
 .  تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم

وافق 
 المجلس

 

- : الدراسية جازاتات :ثانياد 
- :أجازة دراسية  إيفاد فى  – أ

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

7 
مصطفى محمود عايش . م

 السيد

معيد  بقسم 
الوندسة 
 الكوربية

ولجنممة الكليممة للعالقممات النظممر فممي اقتممراح مجلممس القسممم 
بالموافقة علي ايفماد  سميادتر فمي اجمازة دراسمية  الثقافية

ة مممن الواليممات المتحمممدة للحصممول علممي درجممة المممدكتورا
وذلممك لالسممتفادة مممن المنحممة المقدمممة لسمميادتر  االمريكيممة

 Southern  فورنيمممممايممممممن جامعمممممة جنممممموب كال

California مممن تمماريخ  لمممدة عممام قابممل للتجديممد اعتبمماراد
 . السفر بمرتب يصرف بالداخل

 ( 1/5/0274 خ تعيين سيادتر في وظيفة معيدتاري)

وافق 
 المجلس

0 
خالد عصام السيد  . م

 احمد

معيد  بقسم 
الوندسة 
 الكوربية

ولجنمة الكليمة للعالقمات النظر في اقتراح مجلمس القسمم 
بالموافقة علي ايفاد سيادتر في اجمازة دراسمية  الثقافية

للحصول علي  الدكتوراة  من كندا وذلك لالسمتفادة ممن 
المنحممة المقدمممة لسمميادتر مممن جامعممة بممريتش كولومبيمما 

British Columbia   لمممممدة عممممام قابممممل للتجديممممد
من تاريخ السمفر بمرتمب يصمرف بالمداخل علمى  اعتباراد 

اليمموم التممالى ) 8/6/0271اال يغممادر ارض المموطن قبممل 
 (. التمام عامين بالخدمة

 (8/6/0275تاريخ تعيين سيادتر في وظيفة معيد )

وافق 
 المجلس

     -:أجازة دراسية  إيفاد فى: تابع 

3 
رامى فخرى جويد . م

 حسين 

عيد بقسم م
الرياضيات 
والفيزياء 
 الوندسية

ولجنمة الكليمة للعالقمات النظر في اقتراح مجلمس القسمم 
بالموافقة علي ايفاد سيادتر في اجمازة دراسمية  الثقافية

للحصول علي  الدكتوراة من كنمدا وذلمك لالسمتفادة ممن 
      المنحمممة المقدممممة لسممميادتر ممممن جامعمممة مممماك ماسمممتر 

McMaster  ممممن  لممممدة عمممام قابمممل للتجديمممد اعتبممماراد
 .تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل

 (0/3/0274اريخ تعيين سيادتر في وظيفة معيد ) 

وافق 
 المجلس

4 
عاصم اشرف حسين . م

 عبداللطيف دويدار

معيد بقسم 
 الوندسة الصحية

ولجنمة الكليمة للعالقمات النظر في اقتراح مجلمس القسمم 
بالموافقة علي ايفاد سيادتر في اجمازة دراسمية  الثقافية

للحصممممول علممممي  الماجسممممتير مممممن الواليممممات المتحممممدة 
االمريكية وذلك لالستفادة من المنحمة المقدممة لسميادتر 

لممممدة عمممام قابمممل  Cincinnatiمممن جامعمممة سنسمممناتى 
ممممن تممماريخ السمممفر بمرتمممب يصمممرف  للتجديمممد اعتبممماراد 

 09/6/0271ل بالداخل علمى اال يغمادر ارض الموطن قبم

وافق 
 المجلس
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 (. اليوم التالى التمام عامين بالخدمة)
 (09/6/0275تاريخ تعيين سيادتر في وظيفة معيد )

 

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

 دينا عزالدين الزنفلى .م 7

عيد بقسم الوندسة م
المعمارية وعضو 
االجازة الدراسية 
بمعود ماساشوستى 
بالواليات المتحدة 

االمريكية 
Massachusetts 

ولجنة الكلية للعالقمات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
 ابالموافقة على مد االجازة الدراسية لسميادتو الثقافية

 اعتبماراد ممن (فى إطار العمام الثمامن)سادس لمدة عام 
وذلممك  بممدون مرتممب 03/8/0271حتممى  04/8/0276

السمممتكمال دراسمممتوا للحصمممول علمممى المممدكتوراة بعمممد 
حصولوا علمى الماجسمتير فمى نوايمة العمام الثمانى ممن 

 .تاريخ سفرها
للحصممول علممى   04/8/0229سممافرت سمميادتوا فممى )

اخمر ممد حصملت عليمر العمام  –الماجستير من امريكما 
 (.  بدون مرتب 03/8/0276السابع حتى 

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

7 
حمد مجدى فتحى أ. م

 ابراهيم  

عيد بقسم م
الوندسة 
الميكانيكية 

وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
توليدو بالواليات 

المتحدة 
 االمريكية
Toledo 

للعالقمات ولجنمة الكليمة النظر في اقتراح مجلمس القسمم 
بالموافقمممة علمممى ممممنح  سممميادتر عمممام للتمممدريب  الثقافيمممة

اليممممموم التمممممالى ) 02/1/0276العملمممممى اعتبممممماراد ممممممن 
بمدون مرتمب حيمث نماقش  79/1/0271حتى ( للمناقشة

 .خالل العام الخامس 79/1/0276الدرجة فى 
للحصممممول علممممى  04/0/0270سممممافر سمممميادتر  فممممى )

اخممر مممد  -يممة الممدكتوراه مممن الواليممات المتحممدة االمريك
 (.بمرتب 03/0/0271حصل علير العام الخامس حتى 

وافق 
 المجلس

0 
الدين  منية بواءأ. م

 الشرنوبى 

مدرس مساعد 
بقسم الوندسة 
الصحية وعضو 
االجازة الدراسية 
بجامعة ويسترن 
 اونتاريو بكندا
Western 

 

ولجنمة الكليمة للعالقمات النظر في اقتراح مجلمس القسمم 
بالموافقممة علممى مممنح  سمميادتوا عممام للتممدريب  الثقافيممة

اليمممموم التممممالى ) 02/70/0276العملممممى اعتبمممماراد مممممن 
بممممدون مرتممممب حيممممث  79/70/0271حتممممى ( للمناقشممممة

 .خالل العام الخامس 79/70/0276الدرجة فى  تناقش
للحصمممول علمممى  06/4/0270فمممى   اسممميادتو تسمممافر)

اخمممر ممممد حصممملت عليمممر العمممام  - كنمممداالمممدكتوراه ممممن 
 (.بمرتب 05/4/0271الخامس حتى 

وافق 
 المجلس

 
 

- : (اتنذار بالعودة)تطبيق اللوائح   – د
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

7 
اسالم عزمى عبد . م

 اللطيف 

عيد بقسم الوندسة م
الكوربية وعضو 
االجازة الدراسية 
بجامعة استراثكاليد 

 المتحدةبالمملكة 

ولجنة الكلية للعالقمات النظر في اقتراح مجلس القسم 
بالموافقمة علممى تطبيمق اللمموائح المعممول بومما  الثقافيمة

على سيادتر وذلك بإنذاره بالعودة خالل شورين حيث 
تسمممعة اشمممور )  32/77/0276انتومممى اخمممر ممممد فمممى 

ولمم يمرد مما يفيمد ( وتسعة أيام في نطاق العام الرابمع 
ولمممم يعمممد ولمممم يتسممملم العممممل حتمممى موقفمممة الدراسمممى 

 .رتاريخ
للحصمممممول علمممممى  00/0/0273سمممممافر سممممميادتر  فمممممى )

" اخر ممد حصمل عليمر  -الدكتوراه من المملكة المتحدة 
فتممممرة فممممى نطمممماق العممممام الرابممممع حتممممى " تسممممعة اشممممور

 (.بمرتب 32/77/0276

وافق 
 المجلس

- : (الفصل والمطالبة بالنفقات)تطبيق اللوائح   – هـ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

7 
العزيز  محمد عبد. م

  عثمان

هندسة يد بقسم مع
 الحاسب والنظم
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
كارينجى ميلون 
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

ولجنة الكلية للعالقمات النظر في اقتراح مجلس القسم 
بالموافقمة علممى تطبيمق اللمموائح المعممول بومما  الثقافيمة

بفصمممملر ومطالبتممممر وضممممامنر علممممى سمممميادتر وذلممممك 
فتممرة االنمذار الموجممر لسمميادتر  تحيممث انتوم بالنفقمات 

ولم يرد ما يفيد موقفة الدراسمى      79/3/0271فى 
 .ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى تاريخة

للحصممممول علممممى  7/8/0274سممممافر سمممميادتر  فممممى )
العممام اخممر مممد حصممل عليممر  - امريكممامممن  الممدكتوراه

تممم توجيممر انممذار  – 37/1/0276حتممى  بمرتممب الثممانى

وافق 
 المجلس
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نائممممب رئمممميس الجامعممممة فممممى . د.لسمممميادتر بموافقممممة ا
79/7/071.) 

 

- : البعثات الخارجية :لثاد ثا
- : السفر فى بعثة خارجية  –
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

7 
محمد سماء على أ. م

 حسن حراز

 ساعدمدرس م
بقسم الوندسة 
 الكيميائية

ولجنمة الكليمة للعالقمات النظر في اقتراح مجلمس القسمم 
فى بعثة خارجيمة  اسيادتو  سفربالموافقة على الثقافية 

 ةـممممممـوراة بجامعـــممممممـة الدكتـــممممممـللحصممممممول علممممممى درج
Imperial College London  بالمملكممة المتحممدة

لمدة ثالث سنوات مع امكانية المد للعمام الرابمع اذا لمزم 
االمر  اعتباراد من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالمداخل 
وعلممى نفقممة البعثممات حيممث تممم اعتممماد ترشمميح سمميادتوا 

وزير التعليم العالى ببرنامج نيوتن مشرفة . د.من قبل ا
 .0276/0271للعام االكاديمى 

 01/7/0275ن سيادتوا ممدرس مسماعد فمى تاريخ تعي)
.) 

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
- :الهندسة اإلنشائية قسم : أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 رويدا سعد محمد فراج:  اسم الطالب

الدراسة الرقمية لتداخل اتنبعاج الموضعى والكلى للكمرات على : موضوع
 .المشكلة على البارد (C)شكل 

Numerical investigation of the interaction of local and 

overall buckling of cold formed C-channel. 

 .أحمد شامل فومى. د.حسام فومى غانم ، أ. د.أ : تحت إشراف
المؤتمر التاسع من الوندسة : الموندس المذكور لر بحث منشور في * 

 07إلى   79توكنية المنعقدة في اتسكندرية في الفترة من اتنشائية والجيو
 .0276ديسمبر 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
أستاذ متفرغ بالكلية         مشرفاد                  حسام فومى غانم. د.أ -7

 ورئيساد 
أستاذ متفرغ بكلية الوندسة جامعة عين عبد الرحيم خليل الدسوقى    . د.أ -0

                           شمس
                                                                                      

 عضوا د 
                  محمد إبراهيم النجار             أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3

 عضواد 
مشرفاد  أستاذ مساعد بالكلية                       أحمد شامل فومى. د.أ -4

 وعضواد 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية
نسبة 

اتقتباس 
ال تتعدى 

04% 

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبر

 أحمد محمود عاطف أبو دقيقة:  اسم الطالب
ماجستير 
 الوندسة

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 

 :الهندسة الكهربية قسم : ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 سناء سعيد عبد الدايم محمد:  اسم الطالب

 . أمن شبكات اتستشعار الالسلكية: موضوع
Wireless sensor networks security.  

 .محمد عمرو مختار. د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 0277 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 إسالم إبراهيم الشوربجى خميس السبع:  اسم الطالب

 . نظام موجن لحساسية كشف معدل تغير إشارات نبضات القلب: موضوع
A hybrid system for sensitivity detection of heart 

signal rate variability.  
 .محمد عبد الرحمن عبده. د.بسيونى طايل ، أمظور . د.أ:  تحت إشراف

 دكتوراه
خريف 
0277 

وافق 
 المجلس

 أحمد إبراهيم مجدى:  اسم الطالب

دراسة المغاير متعدد الطبقات لنظم الجود العالى ذو التيار : موضوع
 . المستمر

Study of modular multilevel converter for high 

voltage direct current systems.  
راجى على . د.أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .محمد محمد زكريا مصطفى. رفعت، د

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 منى إبراهيم عبد القادر إبراهيم:  اسم الطالب

 .هندسة القوى الكوربية: موضوع
تقنية تحكم للمولدات الحثية عديمة ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

الفرش الكربونية مزدوجة التغذية والمدارة بتوربينات الرياح لتحسين 
علماد ب ن هذا التحديد ال  (قدرتوا على تخطى حالة إنخفاض جود الشبكة

 .يمس جوهر البحث
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:  تحت إشراف
 .السالم

 : الموندس المذكور لر بحث منشور في * 
*16th International Power Electronics and Motion 

Control Conference and Exposition, Antalya, 2014. Pp. 

406-412. 

* 17th European Conference on Power Electronics and 

Applications (EPE'15 ECCE-Europe), Geneva, 2015, 

pp. 1-12. 

* 18th European Conference on Power Electronics and 

Applications (EPE'16 ECCE Europe), Karlsruhe, 2016, 

pp. 1-17 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاد أستاذ متفرغ بالكلية     أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين. د.أ -7

 ورئيساد 
أستاذ متفرغ بكلية الوندسة    محمد عبد المقصود عز العرب     . د.أ -0

    جامعة 
                         المنوفية                                                   
 عضوا د 

   عمرو عدلى أمين                      نائب رئيس جامعة القاهرة. د.أ -3
 عضواد 

 دكتوراه
نسبة 

اتقتباس 
ال تتعدى 

74% 

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 سلسبيل محمد األمير عثمان:  اسم الطالب

 .اتتجوات الحديثة في اتستشعار عن بعد: موضوع
تحسين دقة قياس األمواج في المعمال ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0273 ربيع
وافق 
 المجلس
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علماد ب ن هذا  (الويدروديناميكية تحت ت ثير تغير طبوغرافية القاع
 .التحديد ال يمس جوهر البحث

Accuracy improvement of flume wave measurements in 

hydraulic labs considering bed morphology change. 

 .محب مينا إسكندر. مظور بسيونى طايل ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : الموندس المذكور لر بحث منشور في * 

*International Electric and Electronic Engineering and 

Technologies conference, Istanbul, Turkey. Pp8 – 

September 2016. 

* Research and Technology Development for sustainable 

Water Resources Management Conference, Cairo, Egypt. 

Pp11- December 2016. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

محمد مرزوق إبراهيم      أستاذ متفرغ بكلية الوندسة جامعة . د.أ -7
               عين شمس

                                                                                     
 رئيساد 

مشرفاد             أستاذ متفرغ بالكليةمظور بسيونى طايل       . د.أ -0
 عضوا د و

             محمد رزق محمد رزق      أستاذ مساعد متفرغ بالكلية. د.أ -3
 عضواد 

نسبة 
اتقتباس 
ال تتعدى 

07% 

تشكيل 
لجنة 

اتمتحان 
 الشامل

 مجدى عادل عبد الحى بسيونى:  اسم الطالب

المضغوط وطرق الحل المثلى  التطبيقات الحديثة لإلستشعار: موضوع
بإستخدام الخوارزميات التطورية لتصميم مصفوفات الووائيات لنظم 

 .الجيل الخامس
Modern applications of compresses sensing and 

evolutionary optimization algorithms for smart antenna 

arrays for 5G systems. 

 .امىسعيد إسماعيل الخ. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاد  أستاذ متفرغ بالكلية            سعيد إسماعيل الخامى     . د.أ -7
 رئيساد و
أستاذ متفرغ باالكاديمية العربية    محمد على أبو الدهب    . د.أ -0

 للعلوم 
                 والتكنولوجيا بالقاهرة                                          

 عضواد 
                          أستاذ بالكلية عود بشير الغنيمى       مس. د.أ -3

 عضوا د 
                          نور الدين حسن إسماعيل   أستاذ بالكلية. د.أ -4

 عضوا د 
         أستاذ مساعد متفرغ بالكلية  محمد رزق محمد رزق       . د.أ -5

 عضوا د 

 0275 ربيع 
وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 

اتمتحان 

 مروه حسن فومى هاشم:  اسم الطالب

دراسة األنظمة المختلفة لتشفير وإخفاء البيانات والصور : موضوع
 .داخل الملفات الصوتية

Hybrid cryptographic / steganographic techniques 

 
خريف 
0270 

وافق 
 المجلس
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 .for hiding data and images in sound signals الشامل

 .نوى عثمان قرنى. د.سعيد إسماعيل الخامى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاد            أستاذ متفرغ بالكلية       سعيد إسماعيل الخامى. د.أ -7
 ورئيساد 

           بالكلية            أستاذ متفرغ    أنسى أحمد عبد العليم. د.أ -0
 عضواد 

   أستاذ متفرغ بكلية الوندسة جامعة طنطا  محمد السعيد نصر      . د.أ -3
 عضوا د 

                              أستاذ بالكليةمسعود بشير الغنيمى     . د.أ -4
 عضواد 

             محمد رزق محمد رزق      أستاذ مساعد متفرغ بالكلية. د.أ -5
 عضواد 

 محمد محمد أحمد أبو العينين هجرس:  اسم الطالب

دراسة البالزما المنتجة بالليزر بإستخدام تقنية مطيافية : موضوع
 .اتنبعاث الضوئى

Investigation of laser-produced plasma using optical 

emission spectroscopy techniques. 

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

   أستاذ متفرغ بالكلية                           مظور بسيونى طايل. د.أ -7
 رئيساد 

  أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة ثروت محمود الشربينى      . د.أ -0
 عضواد 

مشرفاد          أستاذ متفرغ بالكليةالسيد عبد المعطى البدوى   . د.أ -3
 عضوا د و

 
 خريف
0275 

وافق 
 المجلس

 هبة جمال بديع محمد عبد هللا:  اسم الطالب

 .نظم االتصاالت الالسلكية: موضوع
Wireless communication systems. 

محمد رزق ، محمد رزق . د.نور الدين إسماعيل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد عصام خضر. د.أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                   أستاذ متفرغ بالكلية        أنسى أحمد عبد العليم. د.أ -7

 رئيساد 
                             حسام حسان شلبى         أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواد 
مشرفاد                 أستاذ بالكلية نور الدين حسن إسماعيل   . د.أ -3

 عضوا د و

 
 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من  13

الالئحه 
الداخلية للكلية  
والمفعله بقرار 

 وزارى 

 أحمد محمد السيد أبو زيد:  اسم الطالب
 .نيرة محمود صادق. محمد عمرو مختار ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .0278وحتى ربيع  0271لمدة عام خامس إعتباراد من ربيع 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0273 ربيع
وافق 
 المجلس

 عبد الرحمن جمال عبد الناصر مكى:  اسم الطالب
محمد . د.، أ( رحمر هللا)أحمد خيرى أبو السعود . د.أ: تحت إشراف 

 .باسم محمود مختار. رزق محمد رزق ، د

 .0271 خريفوحتى  0276 خريفلمدة عام خامس إعتباراد من 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس
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  3111رقم 

فى 
17/00/1116 

تعديل لجنة 
 إشراف

 نورين محمد هيبر منصور:  اسم الطالب

 .حل مشكلة قنوات اتتصال للشبكات الالسلكية: موضوع
 .محمد عمرو مختار. د.محمد رزق محمد رزق ، أ .د.أ: تحت إشراف

محمد السيد الوكيل المدرس بكلية هندسة اتلكترونيات . وذلك بإضافة د
جامعة المنوفية إلى لجنة اتشراف وذلك كونر متخصص في برنامج 
المحاكاة وهو موضوع رسالة الطالبة ولنشر سيادتر أوراق بحثية في 

 .نفس موضوع الرسالة

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0274 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 على فرحات عبد العليم:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0272 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد محمد عبد المجيد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0272 ربيع
وافق 
 المجلس

 على نصر هللا على إبراهيم:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0272 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد يحيى إسماعيل عبد العال:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0229 

وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 عبد السالم حسان أحمد على:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0277 ربيع
وافق 
 المجلس

 مصطفى محمد يوسف عز الدين:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 أحمد يحيى زكى أبو زهرة:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0272 

وافق 
 المجلس

 الفتاح عبد الحميد شريف ساره عبد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0272 ربيع
وافق 
 المجلس

 مصطفى السيد يوسف:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 أميره محمد عبد الحافظ:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0272 

وافق 
 المجلس

 إبراهيم فؤاد إبراهيمأحمد :  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0272 ربيع
وافق 
 المجلس

 منة هللا محمد محيى محمود:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد أحمد مرعى حسن:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 شريف السيد إبراهيممحمد :  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 أحمد وجدى عبد الوهاب:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 بيتر بيشوى عبد المسيح:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 أيمن محمد سالم حسن:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 عيد إبراهيم رمضان إبراهيم:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 محمد صالح رمضان التركى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس
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 محمد عبد هللا فضل عبد الجليل:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 كريم عبد الحميد عبد الرازق محمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 مصطفىريان أحمد :  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 أحمد سامى أحمد الجيار:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 سحر شاكر لبيب القصاص:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 كريم محمد على السيد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 رامى صالح محمد صالح:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0228 ربيع
وافق 
 المجلس

 نانسى محمد حسين عبد القادر:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0272 

وافق 
 المجلس

 مصطفى حسن أحمد عطية:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0228 

وافق 
 المجلس

 جمعة السيد شبل الفقى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0277 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد أحمد أحمد النحاس:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 آير أحمد مصطفى الصفتى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 عمرو عادل عبد السالم:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 عبد هللا مصطفى محمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 محمود سعد جويلى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع
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إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 محمد فولى يوسف أحمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 سامح محمد محمد شبل:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 أشرف أحمد محمد قطب:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 ساره محمد سليم عطية:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 إبراهيم نصارأحمد على أحمد :  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0272 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة المعمارية قسم : ثالثاً 

منح 
 الدرجات

 معتز مصطفى سعد مصطفى:  اسم الطالب

 . المدينة االيكولوجية كمدخل للتنمية المستدامة: موضوع
Eco-City as approach for sustainable development.  

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

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أسماء محمد مصطفى بركات:  اسم الطالب

نوج المناخية البيولوجية في التصميم الحضرى للمناخ الحار : موضوع

 .المتطورةالجاف بإستخدام أساليب المحاكاة 
Bioclimatic approach to urban design, using advanced 

simulation methods in hot arid climate. 

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

مجلة هندسة اتسكندرية بتاريخ : الموندس المذكور لر بحث منشور في * 
74/4/0271. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                               أستاذ بالكليةمحمد أنور فكرى     . د.أ -7

 رئيساد 
مشرفاد                      هانى محمد عياد       أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواد و
    شريف أحمد شتا      أستاذ بكلية الوندسة جامعة المنصورة. د.أ -3

 عضواد 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

نسبة 
اتقتباس 
ال تتعدى 

04% 

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 يم أسامة مصطفى عبد الغنى:  اسم الطالب

 .إعادة ت هيل المباني من أجل الحفاظ على الطاقة: موضوع
Building retrofitting for energy conservatio. 

 .وليد محمد عبد العال. محمد أنور فكرى ، د. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                           أستاذ بالكليةمحمود عاصم حنفى      . د.أ -7
 رئيساد 

 مشرفاد    أستاذ بالكلية                       محمد أنور فكرى. د.أ -0

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

نسبة 
اتقتباس 
ال تتعدى 

05% 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس
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 عضواد و
 هبة فاروق أبو الفضل  أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة  . د.أ -3

 عضواد 

 فاطمة الزهراء رشدى صالح عبد الفتاح:  اسم الطالب

ت ثير حركة الوواء على الكفاءة البيئية في الفراغات : موضوع
 .المعمارية

The impact of air flow on the quality of 

architectural spaces. 

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

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
 مشرفاد  أستاذ ورئيس القسم بالكلية لحميد فرغلى طارق عبد ا. د.أ -7
 رئيساد و
         أستاذ بكلية الفنون الجميلةحاتم عبد المنعم الطويل   . د.أ -0

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

 عضواد 
مشرفاد                أستاذ بالكليةخالد السيد الحجلة        . د.أ -4

 عضواد و

ماجستير 
 العلوم
 الوندسية
نسبة 

اتقتباس ال 
تتعدى 

32% 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد أحمد محمد فرماوى سالم:  اسم الطالب

 .محاكاة الطبيعة لمواجوات المشكالت المعمارية: موضوع
محاكاة الطبيعة كنوج لتقليل ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماد ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (الطاقة في المبانى
Biomimcry, an approach, for reducing energy at 

buildings. 

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

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاد  أستاذ ورئيس القسم بالكليةد فرغلى  طارق عبد الحمي. د.أ -7
 رئيساد و
                        أستاذ بالكلية على فؤاد بكر              . د.أ -0

 عضواد 
        أستاذ بكلية الفنون الجميلةوليد فؤاد عمر              . د.أ -3

 عضواد 
مشرفاد       إبراهيم السيد معروف    أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -4

 عضواد و

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية
نسبة 

اتقتباس ال 
تتعدى 

08% 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 منار عصام حسن محمود محمد يوسف:  اسم الطالب

تداخل العناصر الطبيعية في البيئة العمرانية لتحفيز : موضوع
 .اتنتاجية و اترتقاء بصحة اتنسان
دراسة النواحى اتدارية للتصميم ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماد ب ن هذا التحديد  (البيوفيلى وفوائده باألماكن المخصصة للعمل
 .ال يمس جوهر البحث

Managerial investigation into biophilic design 

benefits in workplaces. 

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

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية
نسبة 

اتقتباس ال 
تتعدى 

03% 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس
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  0271/ 9/5بتاريخ  عاشرةالالجلسة 

 .معروف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

 مشرفاد  أستاذ ورئيس القسم بالكليةطارق عبد الحميد فرغلى  . د.أ -7
 رئيساد و
        أستاذ بكلية الفنون الجميلةهدى عبد القادر عزام      . د.أ -0

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

 عضواد 
مشرفاد      إبراهيم السيد معروف     أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -4

 عضواد و

 نواد شعبان عبد العليم عبد المقصود:  اسم الطالب

مستوى راحة اتنسان و أداء المقدرة الذاتية فيما يتعلق : موضوع
 .بجودة ضوء النوار في مبنى سكنى في األماكن المغلقة

راحة اتنسان وأداء المبنى ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماد ب ن هذا  (وعالقتر باتضاءة الطبيعية في المباني السكنية

 .التحديد ال يمس جوهر البحث
Human comfort and building performance in 

relation to indoor daylight quality in residential 

building. 

 .عالء عادل منصور.محمد أنور فكرى ، د. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاد               أستاذ بالكليةمحمد أنور فكرى             . د.أ -7
 رئيساد و
       أستاذ بكلية الفنون الجميلة نيفين غريب السيد رزق   . د.أ -0

 عضواد 
                      أستاذ بالكليةهانى محمد عياد               . د.أ -3

 عضواد 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية
نسبة 

اتقتباس ال 
تتعدى 

06% 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس
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  0271/ 9/5بتاريخ  عاشرةالالجلسة 

     -:المعمارية الهندسة قسم : تابع

تشكيل لجنة 
اتمتحان 
 الشامل

 شريف أسامة نور الدين محمد يوسف:  اسم الطالب

 .آليات إيجاد التشكيل المعمارى بإستخدام البرمجة: موضوع
Form-finding in architecture using scripting. 

 .إبراهيم السيد معروف. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

   أستاذ ورئيس القسم بالكلية     طارق عبد الحميد فرغلى . د.أ -7
 رئيساد 

   اذ بالكلية                    أست حسن كمال عبد السالم   . د.أ -0
 عضواد 

مشرفاد      إبراهيم السيد معروف     أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -3
 وعضواد 

 
 خريف
0275 

وافق 
 المجلس

 نورهان محمد على حسن الوريدى:  اسم الطالب

 .الصحراء الغربية –العمارة الخضراء : موضوع
Western desert green architecture. 

 .محمد عبد العال إبراهيم. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاد     بالكليةمحمد عبد العال إبراهيم      أستاذ متفرغ . د.أ -7
 رئيساد و
    طارق عبد الحميد فرغلى     أستاذ ورئيس القسم بالكلية. د.أ -0

 عضواد 
                      أستاذ بالكليةمحمد أنور فكرى              . د.أ -3

 عضواد 

 0275 ربيع 
وافق 
 المجلس

 حاتم فكرى فرج سالم:  اسم الطالب

 .عمارة البيونانو: موضوع
BioNano Architecture. 

 .محمد عبد العال إبراهيم. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاد     محمد عبد العال إبراهيم      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساد و
             رمضان عبد المقصود على     أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواد 
             فاروق حمدى            أستاذ متفرغ بالكليةإيناس . د.أ -3

 عضواد 

 
 خريف
0274 

وافق 
 المجلس

 



19 

  0271/ 9/5بتاريخ  عاشرةالالجلسة 

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
اتمتحان 
 الشامل

 الشيماء بالل محمد العباسى:  اسم الطالب

 .مصر -مدخل مستدام لتنمية عمرانية لقرى الصيادين : موضوع
A sustainable approach to urban development 

villages in Egypt. 

 .محمد عبد العال إبراهيم. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاد      أستاذ متفرغ بالكليةمحمد عبد العال إبراهيم     . د.أ -7
 رئيساد و
     أستاذ ورئيس القسم بالكليةطارق عبد الحميد فرغلى    . د.أ -0

 عضواد 
                       أستاذ بالكليةمحمد أنور فكرى             . د.أ -3

 عضواد 

 0276 ربيع 
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 مروان محمد محمود بيومى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 عبد العزيز موا كمال:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 نوى محمود حسين محمود:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 نسرين هاشم عبد العزيز:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 المنعم محمدإسراء يحيى عبد :  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 أميرة سعيد محمد عبد العزيز:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 نوى إيواب حميدو على فرج:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس
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  0271/ 9/5بتاريخ  عاشرةالالجلسة 

     -:المعمارية الهندسة قسم : تابع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 سوزان عبد المنعم هنداوى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 رانيا مصطفى عوض هللا:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 سلمى سمير أحمد السيد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 مى مرزوق درويش:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 رانيا محمد سمير مصطفى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 أريج عبد الناصر محمد محمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 

  -:الهندسة الميكانيكية قسم :  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد كامل زكى عبد القادر:  اسم الطالب

 .خصائص وأداء عجلة إستعادة الحراره: موضوع
Characteristics and performance of heat recovery 

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

ماجستير 
 الوندسة

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمود عبد المولى عبد الفضيل رزق رجب:  اسم الطالب

 .أبراج التبريد ذات السريان المتقاطع: موضوع
Cross flow cooling towers.   

 .محمد عبد الحليم حسب. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الوندسة

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس
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  0271/ 9/5بتاريخ  عاشرةالالجلسة 

     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 يوسف عبد الفتاح يوسف يوسف غانم:  اسم الطالب

 .تحليل أداء محطة قوى بخارية في مصر: موضوع
Performance analysis of steam power plant in Egypt.   

 .وائل مصطفى المغالنى. د.أسامة أحمد السمنى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 محمد فتحى محمد هيكل:  اسم الطالب

 دراسة معملية تتزان مسالك الوواء النسيجية: موضوع
Experimental study of fabric air duct balancing.   

وائل مصطفى . د.عبد الحميد عطية السيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .المغالنى

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0273 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمود طر السيد محمد مبروك:  اسم الطالب

 .قياس عزم المقاومة في األعمدة المنحنية: موضوع
Internal torsional resistance in deflected shafts.   

بسيونى مصطفى . محمود عبد الفتاح مصطفى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد نصر أحمد نصر. محمد السويلى ، د

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

 ضياء عباس محمد:  اسم الطالب

 .تكييف الوواء للمصانع الدوائية نظام إدارة المنشآت ألنظمة: موضوع
BMS HVAC system for pharmaceutical factories.   

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

ماجستير 
 الوندسة

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 هايدى عاطف جرجس حنا جرجس:  اسم الطالب

 .ترطيب الوواء: موضوع
 (دراسة عملية ألداء مرطب هواء): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماد ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث
Experimental study on the performance of air washer. 

وائل محمد مصطفى . د.عبد الحميد عطية السيد ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .المغالنى

  -: على أن تكون اللجنر مكونر من 
أستاذ متفرغ ورئيس القسم     عبد الحميد عطية السيد  . د.أ -7

         بالكلية
مشرفاد                                                                         

 رئيساد و
                أستاذ متفرغ بالكلية  محمد عبد الفتاح طعيمة    . د.أ -0

 عضواد 
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم        حنفى         أحمد أحمد. د.أ -3

                      والتكنولوجيا
                                                                                 

ًد   عضوا د
مشرفاد     وائل محمد مصطفى المغالنى  أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -4
 عضواد و

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية
نسبة 

اتقتباس 
ال تتعدى 

05% 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس
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  0271/ 9/5بتاريخ  عاشرةالالجلسة 

     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 موند وائل أحمد جمال الدين:  اسم الطالب

 .الضخ التكاملى لموائع التسريب الميكانيكية المزدوجة: موضوع
معملية وعددية لدراسة دراسة ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

حلقات الضخ التكاملية ثنائية اتتجاه في موائع التسريب الميكانيكية 
 .علماد ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (المزدوجة

Experimental and numerical investigation of Bi-

Directional integral pumping rings in dual 

mechanical seals. 

أحمد . إيواب جابر آدم ، د. د.حسن على وردة ، أ. د.أ : تحت إشراف
 .بواء الدين رشاد

 : الموندس المذكور لر بحث منشور في * 
* Proceeding of the ASME 2016 Fluid Engineering 

Division Summer Meeting FEDSM 2016 July 10-14 

Washington D.C., USA. 

  -: على أن تكون اللجنر مكونر من 
    أستاذ متفرغ بكلية الوندسة جامعة القاهرة زينب صالح صفر    . د.أ -7

 رئيساد 
مشرفاد                أستاذ متفرغ بالكليةحسن على ورده      . د.أ -0
 عضواد و
                               عصام مصطفى وهبة  أستاذ بالكلية. د.أ -3

ًد   عضوا د

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية
نسبة 

اتقتباس 
ال تتعدى 

74% 

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

 محمد إبراهيم محمد رشاد السروجى:  اسم الطالب

 .خصائص و أداء نظام التبريد باتمتصاص: موضوع
Characteristic and performance of absorption 

cooling system. 

أشرف سعيد . د.عبد الحميد عطية السيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .إسماعيل

  -: على أن تكون اللجنر مكونر من 
         عبد الحميد عطية السيد  أستاذ متفرغ ةرئيس القسم بالكلية. د.أ -7

مشرفاد                                                                         
 رئيساد و
مشرفاد                   أشرف سعيد إسماعيل     أستاذ بالكلية. د.أ -0
 عضواد و
                          أسامة أحمد السمنى        أستاذ بالكلية. د.أ -3

ًد   عضوا د
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم       أحمد أحمد حنفى      . د.أ -4

                          والتكنولوجيا
                                                                                 

ًد   عضوا د

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية
نسبة 

اتقتباس 
ال تتعدى 

07% 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس
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  0271/ 9/5بتاريخ  عاشرةالالجلسة 

     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبر

 دكتوراه محمد عمرمحمد فوزى :  اسم الطالب
 خريف
0274 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 71/9/0225 ماجستير خالد عبد الحافظ ثابت:  اسم الطالب
وافق 
 المجلس

 71/9/0225 ماجستير محمد أحمد خميس:  اسم الطالب
وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة الكيميائية قسم : خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 مصطفى أحمد محمد عرفة الكيال:  اسم الطالب

دراسة في تطبيق التحليل لمستويات الحماية لبعض وحدات : موضوع
 .معالجة الغاز الطبيعى

A study on the application of LOPA on some natural 

gas processing units.   
 .مصطفى إبراهيم سالم. د.المنعم فرج ، أحسن عبد . د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد محمد محسن عبد هللا محمد:  اسم الطالب

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

A study on the effect of operating parameters on the 

efficiency of an industrial unit to remove mercury 

vapors from natural gas.   
مصطفى إبراهيم سالم ، . د.حسن عبد المنعم فرج ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .رانيا فاروق سالمة. د

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد محمد مجدى حسين محمد توفيق:  اسم الطالب

 .إنتاج ثنائى ميثيل اتيثير: موضوع

Production of dimethyl ether.   
 أحمد أمين زعطوط. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الوندسة

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد عاطف خليل إبراهيم الدفراوى:  اسم الطالب

 .الثقيلة من المخلفات المائية إزالة الفلزات: موضوع

Removal of heavy metals from wastewater.   
 .أحمد أمين زعطوط. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الوندسة

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 طر عبد الحليم أبو العيون مبروك:  اسم الطالب

 .تصميم جواز التحوير اتبتدائىدراسة في : موضوع
A study in the design of primary reformer.   

 .حسن عبد المنعم فرج. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الوندسة

 0275 ربيع
وافق 
 المجلس

 إسالم فتح هللا فتح هللا خليل:  اسم الطالب

الفيزيائى العمليات المدمجة لإلمتصاص الكيميائى و اتمتزاز : موضوع
 .لوحدات تحلية الغاز

Combined process of chemical absorption and 

physical adsorption for gas sweeting units.   
 حسن عبد المنعم فرج. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الوندسة

 0273 ربيع
وافق 
 المجلس

وافق  0270 ربيعماجستير  على عبد الفتاح أحمد محمد إبراهيم:  اسم الطالب
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 .تصميم بعض وحدات مصنع للبولى إيثيلين دراسة في: موضوع
A study in the design of some units in a polyethylene 

plant.   
 .حسن عبد المنعم فرج. د.أ:  تحت إشراف

 المجلس الوندسة

إعادة 
تشكيل لجنة 

 الحكم

 أحمد مجدى عبد العزيز أحمد:  اسم الطالب

المخلفات السائلة بإستخدام مواد ممتزة نانونية لوا معالجة : موضوع
 .خواص مغناطيسية

Wastewater treatment using Nano-magnetic 

adsorbent. 

ياسمين أسامة . عبد العزيز حسانين قنصوه ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد حلمى عبد العزيز موسى. د.أحمد فؤاد ، أ

  -: على أن تكون اللجنر مكونر من 
               أحمد أمين زعطوط              أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7

 رئيساد 
مشرفاد      أستاذ وعميد الكلية  عبد العزيز حسانين قنصوة  . د.أ -0
 عضواد و
أستاذ بمعود الدراسات العليا    وجير عبد العليم صادق     . د.أ -3

                           والبحوث
                                                                                 

ًد   عضوا د
تنتواء المدة القانونية لتعذر إنعقاد لجنة المناقشة ولسفر أحد * 

 .أعضاء اللجنة

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
اتمتحان 
 الشامل

 أحمد صالح الدين محمد درويش:  اسم الطالب

دراسة في إستخدام نظام طبقات الحماية لعدة وحدات في : موضوع
 .مصنع تنتاج الصلب

A study on LOPA for many units of a steal 

production factory. 

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

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاد          أستاذ متفرغ بالكلية      حسن عبد المنعم فرج. د.أ -7
 رئيساد و
                  أستاذ متفرغ بالكليةأحمد أمين زعطوط          . د.أ -0

 عضواد 
                  يحيى عبد القادر الطويل   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3

 عضواد 

 
 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبر

 أحمد على حسن على شريف:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0229 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- :هندسة اإلنتاج قسم : اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 داليا مصطفى عبد الفتاح محمود عامر:  اسم الطالب

 .التنبؤ بمعولية عناصر اآلالت: موضوع
Reliability prognosis of machine elements. 

 .السيد سعد السيد. محمد عبد الواحد يونس ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : الموندس المذكور لر بحث منشور في * 

International Conference on Advances in 

Mechanical and Robotics Engineering AMRE. 27-

28 May 2017 – Rome, Italy. 

وافق مجلس القسم على عدم إعمادة المقمررات التمي ممر عليوما أكثمر * 
 .من سبع سنوات

  -: على أن تكون اللجنر مكونر من 
               أستاذ متفرغ بالكلية         شريف صبرى عيسى. د.أ -7

 رئيساد 
مشرفاد      أستاذ متفرغ بالكليةمحمد عبد الواحد يونس     . د.أ -0
 عضواد و
رئيس قسم باالكاديمية أستاذ و     خالد سعيد الكيالنى    . د.أ -3

 العربية 
            للعلوم والتكنولوجيا                                           

ًد   عضوا د

 دكنوراه
نسبة 

اتقتباس 
ال تتعدى 

07% 

 خريف
0229 

وافق 
 المجلس

     -:هندسة اإلنتاج قسم :  تابع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبر

 أحمد عبد هللا محمد عطا:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0229 

وافق 
 المجلس
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- :الهندسة النووية واإلشعاعية قسم : اً سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمود أحمد على راشد:  اسم الطالب

 .تطبيقات الوندسة النووية: موضوع
Applications of nuclear engineering. 

دراسة إستخدام السموم : )رأت اللجنة تحديد عنوان البحث ليصبح * 
القابلة للحرق في مفاعالت الماء المضغوط مع قلب مفاعل مكون من 

علماد ب ن هذا التحديد ال يمس (. واليورانيومخليط أوكسيد الثوريوم 
 .جوهر البحث

Study of using burnable poisons in a pressurized 

water reactor with mixed thorium-uranium oxides 

core composition. 

علياءعادل بدوى ، . د.هناء حسن أبو جبل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد كمال عبد هللا شعت. د.أ

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0273 ربيع
وافق 
 المجلس

 هيثم شاهين عبد الغفور:  اسم الطالب

 .تطبيقات الوندسة النووية: موضوع
Applications of nuclear engineering. 

تحليل أدوات تقييم : )رأت اللجنة تحديد عنوان البحث ليصبح * 
 .يمس جوهر البحثعلماد ب ن هذا التحديد ال (. الحماية المادية

Analysis of the physical protection systems 

evaluation tools. 

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

ماجستير 
العلوم 

والتكنولوجيا 
 النووية

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس
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     -:واإلشعاعية الهندسة النووية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 سامح عونى حسن خليل حجازى:  اسم الطالب

 .معالجة المواد بإستخدام البالزما: موضوع
Plasma sputtering process. 

ترسيب األغشية الرقيقة : )رأت اللجنة تحديد عنوان البحث ليصبح * 
بإستخدام تقنية البعثرة  CZTSSeمن مادة الموليبدينوم ومركب 

 .علماد ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث(. بالبالزما
Deposition of molybdenum and CZTSSe thin films 

using plasma sputtering technique. 

محمد حسن محمد . د.هناء حسن أبو جبل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .معتز باهلل محمد سليمان. د.حسن ، أ

 ماجستير
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  13

الداخلية للكلية  
والمفعله بقرار 

 وزارى 
فى   3111رقم 
17/00/1116 

 ميرال محمود السيد أحمد:  اسم الطالب
أحمد عماد الدين . محمد حسن محمد حسن ، د. د.أ: تحت إشراف 

 .فتح هللا

 .0271 خريفوحتى  0276 خريفلمدة عام خامس إعتباراد من 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 عبير عادل مختار ضيف هللا:  اسم الطالب
محمد حسن محمد . د.هناء حسن أبو جبل ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .مصطفى عزيز عبد الوهاب. د.حسن ، أ

 .0271 خريفوحتى  0276 خريفلمدة عام خامس إعتباراد من 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 مروه فريج محمود إبراهيم:  اسم الطالب
محمد حسن محمد . د.هناء حسن أبو جبل ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .إبراهيم محمد الشربينى. د.حسن ، أ

 .0271 خريفوحتى  0276 خريفلمدة عام خامس إعتباراد من 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 بخيتر عبد الوادى عبد الكريم:  اسم الطالب
علياء عادل . د.محمد حسن محمد حسن ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .بدوى

 .0271 خريفوحتى  0276 خريفلمدة عام خامس إعتباراد من 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 شعيب صبرى حسين:  اسم الطالب
محمد حسن محمد . د.محسن عبده أبو مندور ، أ. د.أ: تحت إشراف 

 .حسن

 .0271 خريفوحتى  0276 خريفلمدة عام خامس إعتباراد من 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 



38 

  0271/ 9/5بتاريخ  عاشرةالالجلسة 

- :الهندسة الصحية قسم :  ثامناً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 باسم محمد مرعى:  اسم الطالب

مقارنة بين الحم ة النشطة والتووية المطولة تزالة الفينول والـ : موضوع
COD  من مياه الصرف الدوائية وتطبيق برنامج المحاكاةGPS-X. 

Comparison between activated sludge and extended 

aeration to remove phenol and COD from pharmaceutical 

wastewater and apply GPS-X model simulation. 

آمال محمود مرسى . وليد عبد العظيم إبراهيم ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .مى عبد الفتاح فايد. ، د

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0275 ربيع
وافق 
 المجلس

 عالء حسين مساعد:  اسم الطالب

ت ثير درجات الحرارة على معالجة المخلفات السائلة من مصانع : موضوع
االلبان بإستخدام النظم البيولوجية التقليدية والمطورة ، مع تطبيق برنامج 

 .GPS-Xالمحاكاة 
Effect of temperature on conventional and hybrid 

biological treatment systems for dairy wastewater, 

with GPS-X simulator. 

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

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 0275 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
اتمتحان 
 الشامل

 عمرو صبحى قنديل:  اسم الطالب

األثر البيئي للوصول التحويل الكمى لدراسة المتغيرات في تقييم : موضوع
للتقييم اتقتصادى األمثل تختيار أسلوب لمعالجة مياه الصرف الصحى 

 .األمثل للقرى الصغيرة في مصر
Quantification of environmental assessment parameters 

leading to economical technique for better choice of 

optimum treatment method for small villages in Egypt. 

أحمد الجندى . د.مدحت عبد المعطى مصطفى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .وليد عبد العظيم البرقى. د.، أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
           أستاذ متفرغ بالكلية       محمد صادق العدوى      . د.أ -7

 رئيساد 
مشرفاد  تاذ متفرغ بالكليةأحمد أمين زعطوط                أس. د.أ -0

  عضواد و
           أستاذ متفرغ بالكليةمحمد طارق فؤاد سرور           .د.أ -3

 عضواد 
مشرفاد          مدحت عبد المعطى مصطفى    أستاذ بالكلية. د.أ -4

 عضواد و
 جابر أبو اليزيد                   أستاذ بالمعود العالى للصحة. د.أ -5

 عضواد 

 0274 ربيع 
وافق 
 المجلس

 

- : الرى والهيدروليكاهندسة قسم : اً تاسع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سارة أسامة حسين محمد أيوب:  اسم الطالب

 .اتدارة المتكاملة للموارد البيئية: موضوع
التوزيع األمثل للمساحات : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماد ب ن هذا ( والمياه المتاحة لنمط الزراعة المصريةالمرورية 
 .التحديد ال يمس جوهر البحث

Optimal allocation of irrigated areas and water 

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية
نسبة 

اتقتباس 

 خريف
0274 

وافق 
 المجلس
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availability for the Egyptian cropping pattern. 

محمد السعيد رجب . راوية منير قنصوة ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .الخولى

مجلممة هندسممة إسممكندرية : لممر بحممث منشممور فممي المونممدس المممذكور * 
 .02/4/0271بتاريخ 

  -: على أن تكون اللجنر مكونر من 
مشرفاد             راوية منير قنصوه      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساد و
                      أستاذ ورئيس القسم حسام محمد مغازى   . د.أ -0

 عضواد 
  أستاذ بكلية الوندسة جامعة الزقازيقصالح     أسامة خيرى . د.أ -3

ًد   عضوا د

ال تتعدى 
02% 

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبر

 دكتوراه مروة محمد محمد عبد الواحد:  اسم الطالب
 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 

- : وعمارة السفنالهندسة البحرية قسم : اً عاشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 صالح بندر مليس:  اسم الطالب

 .عوامل األمان في ناقالت الغاز السائل: موضوع
Safety aspects of LNG carrier. 

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

ماجستير 
 الوندسة

 خريف
0274 

وافق 
 المجلس

 وليد محمد طلعت عبد هللا:  اسم الطالب

نموذج جديد يستخدم ألواح اتعتراض تستخالص الطاقة : موضوع
 .المائية الناتجة من إندفاع المياه خلف القوارب السريعة

A new model that uses interceptors to hardness 

hydro-energy at the wash of fast boats. 
 .خالد على حافظ. د.عبدالحليم بنوان ، أعادل . د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

- : الرياضيات والفيزياء الهندسيةقسم :  حادى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 أحمد يحيى زكريا عبد الرحمن:  اسم الطالب

الترددى في شبكات الراديو نمذجة وتحليل إدارة الطيف : موضوع
 .اتدراكية ذات المستخدمين الثانويين متعددى األولوية

Modeling and analysis of spectrum management in 

cognitive radio networks with prioritized 

secondary users. 

ياسمين أبو . د.شريف إبراهيم محمود ربيع ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .السعود صالح

ماجستير 
العلوم 
 الوندسية

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سامر ثروت نجيب حنا:  اسم الطالب

 .تطبيقات تحويالت هيلبرت في معالجة اتشارات: موضوع
Applications of Hilbert transforms in signal 

processing. 

 .قرنى نوى عثمان. د.مينا بديع عبد الملك ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 الموندس المذكور سوف يقوم بحضور مؤتمر في اسبانيا بعنوان * 

40
th

 International Conference on Telecommunication 

ماجستير 
 العلوم
 الوندسية
نسبة 
 اتقتباس
 ال تتعدى

79% 

 0274 ربيع
وافق 
 المجلس
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and Signal Processing (TSP) in July 2017. 

  -: على أن تكون اللجنر مكونر من 
     عالم ممتاز متعاقد بالكليةمينا بديع عبد الملك       . د.أ -7

 رئيساد مشرفاد و
   أستاذ بكلية الوندسة جامعة القاهرةمحمد عبد العزيز الجمل   . د.أ -0

 عضواد 
مشرفاد                أستاذ بالكليةنوى عثمان قرنى           . د.أ -3
ًد و  عضوا د
                أستاذ مساعد بالكليةسعود          ياسمين أبو ال. د.أ -4

 عضواد 
 

 (دراسات عليا)موضوعات عامة 
النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد نتيجة  - 7

 .الوندسة اتنشائية: في 0276دبلوم الدراسات العليا خريف 
 .وافق مجلس الكلية على إعتماد النتيجة :القرار
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 (7)مرفق رقم 
 

 قرار مجلس الكلية بشأن التعاقد مع عالم ممتاز

 9/5/0271مجلس الكلية فى 

 

 0971لسنة  49بعد االطالع على قانون تنظيم الجامعات و الصدر بقانون رقم 

 احكام قانون تنظيم الجامعاتبتعديل بعض  1101لسنة  84وبعد االطالع على القانون رقم 

 بخصوص مكافئة العالم الممتاز المتعاقد 1101لسنة  09وبعد االطالع على قرار مجلس الجامعة رقم 

لتحديد مهام العالم الممتاز المتعاقد ومدى ( ثالثا –موضوعات عامة ) 16/1/1107وبعد االطالع على قرار مجلس الجامعة فى 

 انجازه

 إليهم يعهد التي المواد في وخبرتهم بحوثهم في الممتازين العلماء التعاقد مع االقتضاء عند يجوز: ة علىالمعدل 013تنص المادة 

 رأي أخذ بعد المعهد أو الكلية مجلس طلب على بناء الجامعة مجلس موافقة بعد الجامعة رئيس من بقرار ذلك ويكون. تدرسيها

 ومكافأة يحددها مجلس الجامعة المختص، القسم مجلس

 

 :شروط وآلليات التعاقد مع عالم ممتاز : أوال 

 .يشرط فى المتقدم للتعاقد أن يكون استاذا عامال قبل تعيينة استاذا متفرغا -0

سبعة سنوات على ( عامال ومتفرغا)يشترط عند التقدم للتعاقد كعالم ممتاز أن يكون المتقدم قد امضى فى درجة االستاذية -1

 .االقل

سنة منذ تعيينه بها يستثى السفر فى البعثات والمنح الشخصية  15ئما بالعمل فى الكلية يشرط ان يكون قد امضى قا -3

 ..والمؤتمرات و المهمات القومية

د رئيس مجلس القسم مرفقا به قائمة باالنتاج العلمى للمتقدم منذ تعيينه متفرغا بحيث ال .يقدم طلبا للتعاقد كعالم ممتاز الى ا  -4

تقل عن ثالث منشورة وتم ذكر جامعة االسكندرية فى عنوان البحث او شارك فى مشروع بحثى واحد  او شارك فى اعداد 

او لكلية الهندسة مع احد الجامعات االجنبية واشرف على رسالة علمية بالكلية على االقل اتفاقية علمية لجامعة االسكندرية 

تم اجازتها فى هذه الفترة و شارك فى خطط تطوير معامل القسم المعنى ، على أن يرفق به قائمة بأسهاماته فى تطوير 

 .منذ تعيينه عضوا لهيئة التدريس( لمية اتفاقيات ع –لوائح  –إنشاء معامل  –برامج تعليمية ) العملية التعليمية 

يتم عرض الطلب على مجلس القسم ، فإذا كان رأى القسم موافقا على التعاقد يرفع االمر لمجلس الكلية مرفقا به  بيان المهام  -5

 .المطلوبة من سيادته والتى سيقوم بها خالل فترة التعاقد

 

 :آليات التجديد لعالم ممتاز : ثانيا 

د رئيس مجلس القسم مرفقا به قائمة باالنتاج العلمى للمتقدم منذ تعاقده السابق .جديد التعاقد كعالم ممتاز الى ايتقدم بطلب ت -0

بحيث ال تقل بحث منشور وتم ذكر جامعة االسكندرية فى عنوان البحث او شارك فى مشروع بحثى واحد او شارك فى 

ندسة مع احد الجامعات االجنبية اواشرف على رسالة علمية بالكلية على اعداد اتفاقية علمية لجامعة االسكندرية او لكلية اله

 االقل فى هذه الفترة

يتم عرض الطلب على مجلس القسم ، فإذا كان رأى القسم موافقا على تجديد التعاقد يرفع االمر لمجلس الكلية مرفقا به  بيان  -1

 .قد مع تقديم مبررات التجديد التى تثبت حاجة القسم لسيادتهالمهام المطلوبة من سيادته والتى سيقوم بها خالل فترة التعا

 

 تطبيق القرار: ثالثا 

تطبق الشروط والقواعد فور صدور القرار وتعاد جميع الطلبات الخاصة باللتعاقد او تجديد التعاقد الى االقسام والتى تم عرضها على 

 .نفيذ القرارللتأكد من انطباق الشروط وت  9/5/1107مجلس الكلية فى جلسة 

 9/5/0271تم اعتماد القرار من مجلس الكلية فى                                                                 
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