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  0231/ 31/6بتاريخ  حادية عشرةالالجلسة 

عبد  /برئاسة السيد األستاذ الدكتور 0231/ 6/ 31اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  -خالد السيد جعفر / المجلس السيد األستاذ الدكتور ، وأمانة سر عميد الكلية –العزيز حسانين قنصوة 

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

   ألقسام رؤساء ا
 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 
 مدحت عبد المعطى مصطفى. د.أ  يد محمد النجارمحمد الس. د.أ 
 هناء جمدى أبو جبل. د.أ  عمرو أحمد عبد المنعم المصرى. د.أ 
 عبد هللا مصطفى خليل. د  عفاف خميس إبراهيم العوفى. د.أ 

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

 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 الجناينى. م  سعيد السيد إسماعيل الخامى. د.أ 
   محمد عبد الفتاح محمد شامة. د.أ 
   محيى الدين صالح الدين شكرى. د.أ 
   محمد نشأت عباس فرس .د.أ 

  (مدير وحدة ضمان الجودة)أحمد حسنى الحيوى . د.أ مدعـوون
المدير التنفيذى للمركز )طارق محمد إبراهيم محمود . د

 (الهندسى لقطاع الهندسة اإلنشائية والمعمارية
حمدى محمد الحصافى . جابر أحمد أدم ، د إيهاب. د رمضان خليل عبد المجيد الكيال ،. د.عصام أحمد سالم ، أ. د.أ: تغيب عن الحضور

 عصام الدين أحمد ثابت. د.القمحاوى ، لواء
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عميد الكلية الجلسة ببسم هللا الرحمن الرحيم ، وقدم التهنئة للسادة أعضاء مجلس / استهل السيد األستاذ الدكتور 
 .الكلية بمناسبة شهر رمضان المبارك

 .1017 مايو 9بتاريخ  1016/1017للعام الجامعى  عاشرةالتصديق على محضر الجلسة التم : أوالً 
 

 -:الموضوعات العامة : ثانياً 
 

بحصر األقسام العلمية التى أفادت بإنتدابات أعضاء هيئة التدريس خارج الكليةة ، إحاطة مجلس الكلية علماً تم  - 3
الهندسةةة النوويةةة  –الةةنظم هندسةةة الحاسةةب و –الهندسةةة المعماريةةة )حيةةث لةةم يةةرد إفةةادة مةةن األقسةةام التاليةةة 

الرياضةةيات والفيزيةةاء  قسةةممةةن ، فةةى حةةين ورد بيةةان ( الهندسةةة الصةةحية –الهندسةةة الكيميائيةةة  –واإلشةةعاعية 
د طلب من الجهة الطالبة لإلنتداب ، وقد طلةب مجلةس الكليةة مةن أعضاء هيئة تدريس ولم ير( 5)لعدد  الهندسية

 .مجلس الكلية القادمةجلسة لك اإلفادة قبل األقسام التى لم ترسل إفادة سرعة إرسال ت

للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية  طار السنوىحفل اإلفالكلية  إقامةبعلماً إحاطة مجلس الكلية تم  - 0
 .الكليةحدائق ب 0231يونيو  1يوم األربعاء 

المكافةةة السةنوية للسةادة  بصةرفمجلةس إدارة البةراما العلميةة المتخصصةة  استعرض مجلةس الكليةة توصةية – 1
مجلةس الكليةة وافق أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل ، وكذلك صرف مكافةة للسادة العاملين بالكلية ، وقد 

 طبقاً للمذكرة المعروضة على مجلس إدارة البراماوفقاً لموافقة مجلس إدارة البراما وتلك المكافةة  صرفعلى 
مكافةةة للسةادة أعضةاء هيئةة التةدريس والسةادة العةاملين صةرف أن يةتم ة مجلس الكلية ، كما قرر( مرفق صورة)

 .كل عاممن خالل شهر يونيو بالكلية من صندوق البراما العلمية المتخصصة 
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 شئون هيئة التدريس
 الترقيات والتعيينات: أوالً 

 

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

 ى السيد العقيلى   مصطف .د.ا 1
عالم ممتاز 

 متعاقد

هندسة 
الغزل 

 والنسيا 

النظر فى إقتةراح مجلةس القسةم 
بشةةةةةن الموافقةةةةة علةةةةى تجديةةةةد 

كعةةةةةالم ممتةةةةةاز  تعاقةةةةةد سةةةةةيادت 
لمةةدة عةةام اعتبةةاراً مةةةن  متعاقةةد

 .82/2/2181وحتى  81/2/2182

قرر مجلس الكلية 
إعادة الطلب للقسم 
لدراسة مدى إستيفاء 

من  سيادت  للمعايير
 عدم 

 
 

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

1 
خالد توفيق محمد  .د

  سليمان 
 مدرس

الهندسة 
  الميكانيكية 

النظةةةةةر فةةةةةى إقتةةةةةراح مجةةةةةـلس القسةةةةةم 
بشةةةةةةةةةةةن الموافقةةةةةةةةةةـة علةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةنح 

اللقةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة  سةةةةةةةةيادت  
بالقسةةةةةم بنةةةةةاءاً علةةةةةى  أسةةةةةتاذ مسةةةةةاعد

توصةةةةةةةةية اللجنةةةةةةةة  العلميةةةةةةةةة الدائمةةةةةةةةة  
 .للترقيات

وافق 
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 وائل أحمد السيد حميدة. د 1
مدرس 
 مساعد

هندسة الغزل 
  والنسيا

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
ن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى تعيةةةةةةةةةةين بشةةةةةةةةةةة

بالقسةةةةةم  مةةةةةدرسسةةةةيادت  فةةةةةى وظيفةةةةة 
 .الدكتوراهلحصول  على درجة 

وافق 
 المجلس

1 
حمد عبد المقصود أاسالم . د

 على سليمان  
مدرس 
 مساعد

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

النظةةةةةةر فةةةةةةى إقتةةةةةةراح مجلةةةةةةس القسةةةةةةم 
بشةةةةةةةةةةةن الموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى تعيةةةةةةةةةةين 

بالقسةةةةةم  مةةةةةدرسسةةةةيادت  فةةةةةى وظيفةةةةة 
 .الدكتوراه على درجة لحصول  

وافق 
 المجلس

 %(36نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات : ثانياً 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
حسةةةةةن عبةةةةةةد الجةةةةةةواد . د.ا

    الحوفى
ستاذ أ

 متفرغ
  هندسة االنتاج 

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن 
 لمةدة سةيادت  ةاعةار تجديةدالموافقة علةى 

 للعمةل (فى اطةار عةام سةادس عشةر)عام 
كاسةةةتاذ وعميةةةد لكليةةةة هندسةةةة التصةةةميم 

بالجامعةةةة المصةةةرية اليابانيةةةة  االبتكةةةارى
مةةةةةةن  اعتبةةةةةةاراً للعلةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةا  

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182

: نسةةةةبة اإلعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتوى القسةةةةم

8271% 

وافق 
 المجلس

 ايناس فاروق حمدى   . د.ا 1
ستاذ أ

 متفرغ
ة الهندس

 المعمارية  

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن 
لمةدة  اسةيادته ةاعةار تجديدالموافقة على 

للعمةل بجامعةة ( فى اطار عام عاشةر)عام 

وحتةةةى  8/88/2182مةةةن  اعتبةةةاراً  فةةةاروس

وافق 
 المجلس
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18/81/2181. 

 %81: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

1 
ربيةةةةع ابةةةةراهيم محمةةةةد . د.ا

 نصر 
 ستاذ أ

لرى هندسة ا
   والهيدروليكا

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن 
لمةدة سةيادت   ةاعةار تجديةدالموافقة علةى 

للعمةل بجامعةة ( فى اطار عام عاشةر)عام 
لمةةدة  الةةدمام بالمملكةةة العربيةةة السةةعودية

( خمةةس شةةهور وثمانيةةة وعشةةرون يومةةاً )

 .8/9/2182من  اعتباراً 

 %21: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 
 لمجلسا

4 
محمةةةةةد جةةةةةابر محمةةةةةد . د.ا

 محمد أبو على 
 هندسة االنتاج  ستاذ أ

النظةةةةر فةةةةى إقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةةةن 
سةةيادت  للعمةةل  ةاعةةار تجديةةدالموافقةةة علةةى 

بجامعةةةة فةةةاروس   -كعميةةةداً لكليةةةة الهندسةةةة 
مةن  اعتبةاراً ( فةى اطةار عةام تاسةع)عام لمدة 

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182

 %8271: ستوى القسمنسبة اإلعارة على م

وافق 
 المجلس

5 
محمةةةد عاصةةةم محمةةةود . د.ا

 حنفى 
 ستاذأ

الهندسة 

 المعمارية  

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن 
للعمةةل  اعةةارة سةةيادت  مةةنحالموافقةةة علةةى 

عةةام لمةةدة بجامعةةة بيةةروت العربيةةة بلبنةةان 
مةةةةن  اعتبةةةةاراً ( فةةةةى اطةةةةار عةةةةام ثةةةةامن)

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182

 %81: ارة على مستوى القسمنسبة اإلع

وافق 

 المجلس

 %(36نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات :  تابع

6 
أحمةةةةد مصةةةةطفى فةةةةرج . د.ا

 مصطفى الشيخ  
 ستاذ أ

الرياضيات 

والفيزياء 

 الهندسية  

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن 
سةيادت  للعمةل  ةاعار تجديدالموافقة على 

دية كة العربية السعوبجامعة الباحة بالممل
 اعتبةةاراً  (فةةى اطةةار عةةام تاسةةع)لمةةدة عةةام 

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182من 

 %6: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

7 
حمةةةةةةد أمحمةةةةةةد مةةةةةةاهر . د.ا

 شاهين
 ستاذأ

هندسة 

 المواصالت 

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن 
سةيادت  للعمةل  ةاعار تجديدالموافقة على 

ب االبةةةةةةداع الفنةةةةةةى لالستشةةةةةةارات بمكتةةةةةة
بالمملكةةةةة العربيةةةةة  -بجةةةةدة  -الهندسةةةةية 
فةةةى اطةةةار عةةةام )عةةةام لمةةةدة السةةةعودية  

وحتةةةى  8/1/2182مةةةن  اعتبةةةاراً (  خةةةامس

18/2/2181. 

 %81: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

8 
عةةادل عبةةد السةةالم محمةةد . د

 سالم 

 ستاذأ

 مساعد

هندسة الرى 

  والهيدروليكا

نظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن ال
سةيادت  للعمةل  ةاعار تجديدالموافقة على 

بكلية التقنية بصاللة التابع بوزارة القةوى 
فةى )عةام لمةدة بسةلطنة عمةان   –العاملة 

 8/9/2182مةةن  اعتبةةاراً ( اطةةار عةةام عاشةةر

 .18/1/2181وحتى 

وافق 

 المجلس
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 %21: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

9 
راهيم محمةةود شةةريف ابةة .د

 ربيع 

 ستاذأ

 مساعد

الرياضيات 

والفيزياء 

  الهندسية

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن 
سةيادت  للعمةل  ةاعار تجديدالموافقة على 

بالجامعةةةةةة المصةةةةةرية اليابانيةةةةةة للعلةةةةةوم 
االسةكندرية  –والتكنولوجيةا ببةرج العةرب 

 8/81/2182مةةن  اعتبةةاراً  لةةثعةةام ثالمةةدة 

 .11/9/2181وحتى 

 %6: ة اإلعارة على مستوى القسمنسب

وافق 

 المجلس
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 %(36نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات :  تابع

10 
حمد حازم محمةد رشةيد أ.  د

 المهدى  
 ستاذأ

 مساعد

هندسة 
الحاسب 
  والنظم 

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن 
سةيادت  للعمةل  ةاعار تجديدالموافقة على 

ليابانيةةةةةة للعلةةةةةوم بالجامعةةةةةة المصةةةةةرية ا
االسةكندرية  –والتكنولوجيةا ببةرج العةرب 

 اعتبةةاراً ( فةةى اطةةار عةةام تاسةةع)عةةام لمةةدة 

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182من 

 %22: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

11 
مةةةةةين عبةةةةةد أمصةةةةةطفى .  د

 العظيم يوسف   

 ستاذأ

 مساعد

هندسة 

الحاسب 

  والنظم 

القسةةةم بشةةةةن  النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس
سةيادت  للعمةل  ةاعار تجديدالموافقة على 

بالجامعةةةةةة المصةةةةةرية اليابانيةةةةةة للعلةةةةةوم 
االسةكندرية  –والتكنولوجيةا ببةرج العةرب 

 اعتبةةاراً ( فةةى اطةةار عةةام ثةةامن)عةةام لمةةدة 

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182من 

 %22: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

11 
مةد حأعمرو محمةد سةيد .  د

 عبد القادر 

 ستاذأ

 مساعد

الهندسة 

 الصحية 

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن 
سةيادت  للعمةل  ةاعار تجديدالموافقة على 

  -بجامعةةةة االعمةةةال والتكنولوجيةةةا بجةةةدة 
عةةةام لمةةةدة بالمملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية  

وحتةةةةةى  8/9/2182مةةةةةن  اعتبةةةةةاراً  ثةةةةةامن

18/1/2181. 

 %11 :نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

 وليد السيد على جمعة   .د 11
ستاذ أ

 مساعد

هندسة 

الحاسب 

  والنظم 

النظةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةس القسةةةم بشةةةةن 
سةيادت  للعمةل  ةاعار تجديدالموافقة على 

بالجامعة المصةرية اليابانيةة ببةرج العةرب 
فةةى اطةةار عةةام )لمةةدة عةةام االسةةكندرية   –

وحتةةةةةى  8/9/2182مةةةةةن  اعتبةةةةةاراً  (ثةةةةةامن

18/1/2181. 

 %22: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس
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 %(36نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات :  تابع

14 
حمد محمد عباس أ. د

   السروجى

ستاذ أ

 مساعد

الهندسة 

   الكهربية

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةةن 
للعمةةل  سةةيادت  ةاعةةار تجديةةدالموافقةةة علةةى 
مةةةع تغييةةةر محةةةل  مةةةدة عةةةاملبدولةةةة قطةةةر 

اإلعةةةارة  مةةةن جامعةةةة تكسةةةاس اى انةةةد ام 
فةةةى اطةةةار عةةةام )إلةةةى جامعةةةة قطةةةربقطةةةر 

وحتةةةةى  22/2/2182مةةةةن  اعتبةةةةاراً ( سةةةةادس

26/2/2181. 

 %81: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

15 
حمد محمد محمد عبد أ. د

    المجيد سالم

ستاذ أ

 مساعد 

الهندسة 

البحرية 

  سفن  وعمارة ال

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةةن 
للعمةةل سةةيادت   ةاعةةار تجديةةدالموافقةةة علةةى 

بكليةةةة الدراسةةةات البحريةةةة التابعةةةة لجامعةةةة 
بالمملكةةةةة العربيةةةةة  -الملةةةةك عبةةةةد العزيةةةةز 

مةةةن  اعتبةةةاراً  سةةةابعلمةةةدة عةةةام  السةةةعودية

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182

 %21: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

 مدرس   عالء الدين السيد حلبة. د 16
الهندسة 

  االنشائية 

النظةةةةر فةةةةى إقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةةةن 
 كليةةاً  نةةدباً سةةيادت   نةةدب تجديةةدالموافقةةة علةةى 
للعمل بالمعهد العالى للهندسةة  لمدة عام رابع
 االسةةكندرية  –كيةةنا مريةةوط  –والتكنولوجيةةا 

وحتةى  8/9/2182مةن  اعتباراً  رابع  لمدة عام

18/1/2181. 

 %81: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

 مدرس    محمد عبد الرحيم الصياد. د 17

الرياضيات 

والفيزياء 

 الهندسية  

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةةن 
للعمةل سةيادت   ةاعةار تجديةد الموافقة على 

بجامعةة الباحةة بالمملكةةة العربيةة السةةعودية  

 8/1/2181وحتةةةةى  8/9/2182مةةةةن  اعتبةةةةاراً 

 .(استكماالً للعام العاشر)

 %6: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

 مدرس   كريم سعد جالل. د 18
الهندسة 

  المعمارية 

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةةن 
للعمةةل سةةيادت   ةاعةةار تجديةةدالموافقةةة علةةى 

 لمةدة عةامبلبنةان  -بجامعة بيةروت العربيةة 

وحتةةةةةةى  8/9/2182مةةةةةةن  اعتبةةةةةةاراً  تاسةةةةةةع

18/1/2181. 

 %81: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس
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  0231/ 31/6بتاريخ  حادية عشرةالالجلسة 

 %(36نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات :  تابع

19 
حمد محمد حسن على أ. د

  عمارة
 مدرس

الرياضيات 

والفيزياء 

 الهندسية  

النظةةةةر فةةةةى إقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةةةن 
للعمةةل سةةيادت   ةاعةةار تجديةةدالموافقةةة علةةى 

بجامعةةةةة االعمةةةةال والتكنولوجيةةةةا بالمملكةةةةةة 
فةى اطةار عةام )  لمدة عامالعربية السعودية  

وحتةةةةةى  21/1/2182مةةةةةن  اعتبةةةةةاراً  ( ثالةةةةةث

22/1/2181. 

 %6: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

10 
هشام جالل محمد . د

  المنجى
 مدرس

هندسة 

الحاسب 

 والنظم  

جلس القسم بشةةن الموافقةة النظر فى إقتراح م
للعمل بمركز االبتكار سيادت   ةاعار تجديدعلى 

النظمة المعلومات الجغرافية بجامعة ام القةرى 
 رابةع لمةدة عةامبالمملكة العربية السعودية   –

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

 %22: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

 مدرس  مد رجبحأطارق محمد . د 11
الهندسة 

 االنشائية 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بشةةن الموافقةة 
للعمل بجامعةة واليةة سيادت   ةاعار تجديدعلى 

لمةدة بالواليات المتحدة االمريكية   -اركانساس
مةةةةن  اعتبةةةةاراً  (فةةةةى اطةةةةار عةةةةام رابةةةةع) عةةةةام

 .4/1/2181وحتى  1/1/2182

 %81: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

 وافق

 المجلس

 مدرس حمد حسين   أمحمد السيد .د 11

هندسة 

الحاسب 

  والنظم 

النظةر فةى إقتةراح مجلةس القسةم بشةةن الموافقةة 
بالجامعةةةةة سةةةةيادت  للعمةةةةل  ةاعةةةةار تجديةةةةدعلةةةى 

االسةةكندرية   –المصةةرية اليابانيةةة ببةةرج العةةرب 
مةةةن  اعتبةةةاراً  (فةةةى اطةةةار عةةام رابةةةع)لمةةدة عةةةام 

 .18/1/2181وحتى  8/9/2182

 %22: اإلعارة على مستوى القسم نسبة

وافق 

 المجلس

 مدرس محمد حامد محمود عزب. د 11
هندسة 

 المواصالت 

النظةر فةى إقتةراح مجلةس القسةم بشةةن الموافقةة 
للعمل بجامعة االعمةال سيادت   ةاعار تجديدعلى 

بالمملكة العربية  –بجدة  –والتكنولوجيا االهلية 

 8/2/2181مةن  اعتبةاراً  ثةانى لمدة عامالسعودية  

 .18/8/2189وحتى 

 %81: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

 مدرس  حمد رشاد الصحنأزياد . د 14
الهندسة 

 الكهربية 

النظةر فةى إقتةراح مجلةس القسةم بشةةن الموافقةة 
اعةارة للعمةةل بشةةركة انفينيةةرا سةةيادت   مةةنحعلةى 

(INFINERA )-  مةن  اعتبةاراً   اول لمدة عةامبكندا

 .11/6/2181وحتى  8/2/2182

 %81: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 

 المجلس

 %(36نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات :  تابع

 مدرس  محمد نصر أحمد نصر. د 15
الهندسة 
  الميكانيكية

النظةةةةر فةةةةى إقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةةةن 
اعةةةارة للعمةةةل سةةةيادت   مةةةنحالموافقةةةة علةةةى 
قسةةةةم الهندسةةةةة الميكانيكيةةةةة كةسةةةةتاذ زائةةةةر ب
فةى اطةار )لمةدة عةام بكنةدا  -بجامعة اونتاريو

وحتةةةى  8/1/2182مةةةن  اعتبةةةاراً  (عةةةام ثةةةانى

18/2/2181. 

 %21: نسبة اإلعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

 

 اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: ثالثاً 
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  0231/ 31/6بتاريخ  حادية عشرةالالجلسة 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
محمةةةةةةةةةةةود ابةةةةةةةةةةةراهيم . د.أ

 مسعود  
 ستاذ أ

الهندسة 
  الكهربية 

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةةن 
تجديةةد الطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادت  لرفةةض 

بةةدون مرتةةب لمرافقةةة  ةأجــــــــةةـازه خاصةة
تةةى تعمةةل بسةةلطنة عمةةان  لمةةدة الزوجةةة ال
مةةن  اعتبةةاراً  (حةةادى عشةةر كلةةى)عةةام اول 

 . 22/2/2182حتى  21/2/2182

 عشر سنوات  :دد سنوات اإلعاره ع

رفض 
مجلس 

الكلية منح 
سيادت  
 األجازة

1 
ايمةةةةةةن محمةةةةةةد عمةةةةةةرى . د

 عقيل
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 
 االنشائية 

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةةن 
الطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادت   علةةى الموافقةةة

بةةةدون مرتةةةب  ةتجديةةةد أجــــــــةةةـازه خاصةةةل
معةة واليةة تةى تعمةل بجالمرافقة الزوجةة ال

فةةى اطةةار عةةام ثةةامن )لويزيانةةا لمةةدة عةةام 

حتةةةةةةى  1/8/2182مةةةةةةن  اعتبةةةةةةاراً  (عشةةةةةةر

2/8/211 . 

 اليوجد :عدد سنوات اإلعاره 

رفض 
مجلس 

الكلية منح 
سيادت  
 األجازة

1 
مصةةةةةةةةةةةةةطفى سةةةةةةةةةةةةةةعيد . د

السةةةةةةةةةةةةةةةةيد اسةةةةةةةةةةةةةةةةماعيل 
 الخامى 

ستاذ أ
 مساعد 

الهندسة 
 الكهربية 

النظةةر فةةى إقتةةراح مجلةةس القسةةم بشةةةن 
الطلةب المقةدم مةن سةيادت   علةى قةالمواف

بةةدون مرتةةب  ةتجديةةد أجــــــــةةـازه خاصةةل
تــــــةـى تعمــــــةةـل ة الــــــةةـلمرافقةة الزوج

 بـــ 
(San Diego Optimum Compounding Pharmacy)   

 اعتبةاراً  (فى اطار عةام خةامس)لمدة عام 

 . 81/6/2181حتى  88/6/2182من 

 اليوجد :عدد سنوات اإلعاره 

افق و
 المجلس

 اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: تابع

4 
علةةةةةةةةى حامةةةةةةةةد حامةةةةةةةةد . د

 سلطان 
 مدرس

الهندسة 
 االنشائية 

النظةةةر فةةةى إقتةةةراح مجلةةةس القسةةةم بشةةةةن 
الطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادت   علةةى الموافقةةة

بةةةدون مرتةةةب  ةتجديةةةد أجــــــــةةةـازه خاصةةةل
مكتةب تى تعمل بشةركة اللمرافقة الزوجة ال

بدولةةةة  –العربةةةى لالستشةةةارات الهندسةةةية 
مةةةةن  اعتبةةةةاراً  لمةةةةدة عةةةةام ثةةةةانىالكويةةةةت  

مةةةةةع عةةةةةدم ) 28/1/2181حتةةةةةى  22/1/2182

التصةةةةريح لسةةةةيادت  بالعمةةةةل اثنةةةةاء فتةةةةرة 
 ( . االجازة

 عشر سنوات :عدد سنوات اإلعاره 

رفض 
مجلس 

الكلية منح 
سيادت  
 األجازة

 

 ً    -: اإلستقاالت ونهاية الخدمة:  رابعا

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
مجةةةةةةدى رزق شةةةةةةنودة . د.أ

 رزق
ستاذ أ

 متفرغ 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

النظةةةةةةةر فةةةةةةةى اقتةةةةةةةراح مجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم 
االسةةةةةةةةةةتقالة علةةةةةةةةةةى  الموافقةةةةةةةةةةةبشةةةةةةةةةةةن 

المقدمةةةةةةةة مةةةةةةةن سةةةةةةةيادت  اعتبةةةةةةةاراً مةةةةةةةن 

84/1/2182  . 

وافق 
 المجلس

 

   -: المحدد التجاوز عن الحضور فى الموعد:  خامساً 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م
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  0231/ 31/6بتاريخ  حادية عشرةالالجلسة 

1 
محمةةةةةةةةةةةةةةد مجةةةةةةةةةةةةةةدى . د.أ
 حمد محمد   أ

ستاذ أ
 متفرغ 

الهندسة 
  الكهربية 

النظةةةةر فةةةةى إقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةةةن 
العذر المقدم مةن سةيادت   قبول الموافقة على

لالجةةازة الخاصةةة بةةدون مرتةةب الممنوحةةة لةة  

 88/2/2182لمةةةدة ثالثةةةة اشةةةهر اعتبةةةاراً مةةةن 

وتسةةةةلم سةةةةيادت  العمةةةةل  81/1/2182وحتةةةةى 

متجةةةةاوزا مةةةةدة  21/1/2182بالكليةةةةة بتةةةةاريخ 

وذلةةةك نظةةةراً لظةةةروف  أيةةةام( 9)االجةةةازة بةةةـ 

الطيةةران ووفقةةاً للطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادت  
 .وموافقة القسم المختص

وافق 
 المجلس
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  0231/ 31/6بتاريخ  حادية عشرةالالجلسة 

 -: التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد:  تابع

1 
مةةةةةةروان عبةةةةةةد الحميةةةةةةد . د
 حمد تركى م

 مدرس 
هندسة 
الحاسب 
  والنظم  

النظةةةةر فةةةةى إقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بشةةةةةن 
العذر المقدم مةن سةيادت   قبول الموافقة على

فةى )عن مدة االعارة الممنوحة ل  لمدة عةام 
اعتبةةاراً مةةن بجامعةةة قطةةر ( اطةةار عةةام ثةةانى

وتسلم سةيادت   81/2/2182وحتى  81/6/2186

متجاوزا مةدة  4/1/2182العمل بالكلية بتاريخ 

وذلةةك نظةةراً ( يةةوم 22شةةهرين و)االعةةارة بةةـ 

لتوفيق االوضاع اسةتعداداً للعةودة الةى ارض 
الةةةوطن وانهةةةاء امتحانةةةةات العةةةام الدراسةةةةى 
الخةةةةاص بةةةةاالوالد تبعةةةةا لنظةةةةام ابناءنةةةةا فةةةةى 
الخةةةارج ووفقةةةاً للطلةةةب المقةةةدم مةةةن سةةةيادت  

 .وموافقة القسم المختص

وافق 
 المجلس

 

- :ت اإلنتدابا:  اً سساد
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 محمد يحيى المكى  . د.أ 1
 ستاذأ

 متفرغ
هندسة 
 االنتاج 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشةن 
لشركة اب على ندب سيادت   ةالموافق
مصر لمدة عام اعتباراً من  –سكيل 

 يومى السبت واألربعاءوذلك ،  81/1/2182

 .أسبوعياً ساعات  4ولمدة  من كل أسبوع

وافق 
 المجلس
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  0231/ 31/6بتاريخ  حادية عشرةالالجلسة 

 الشئون التعليمية

 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضوع م

الخطاب الوارد من قسم الهندسة النظر فى  3
قسم الميكانيكية بشةن المقترح المقدم من 

، والخاص بمقترح تعديل  الهندسة الميكانيكية
الالئحة لمادة تطبيقات الحاسب فى الهندسة 

 .الميكانيكية

شئون الطالب  ةوصت لجنأ
بعرض األمر على مجلس 

 .الكلية

رفض مجلس الكلية اإلقتراح 
فى الوقت الحالى حيث أن 
الالئحة الجديدة للساعات 

ستتضمن هذا المعتمدة 
 اإلقتراح
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  0231/ 31/6بتاريخ  حادية عشرةالالجلسة 

 العالقات الثقافية
- : المؤتمرات العلمية :أوالً 

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

3 
عاطف عبدالمنعم عطا . د.ا

 محمد

بقسم ستاذ أ
الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

 

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

السادس والثالثون للنمذجة حضوره المؤتمر الدولى 
من الذى عقد خالل الفترة  والتعريف والتحكم

 - في انزبروك  02/0/0231حتى  31/0/0231
 .وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم النمسا

وافق 
 المجلس

 محمد مرسى نعيم فرج. د 0
درس بقسم م

الهندسة 
 الكهربية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادت  عن  الثقافية 
للحوسبة القابلة للتشكيل ه المؤتمر الدولى حضور

الذى عقد خالل  وبوابات المصفوفات القابلة للبرمجة
فى  0/30/0236حتى  12/33/0236الفترة من 

وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر  المكسيك - كانكون
 .  بالقسم

وافق 
 المجلس

 

- : (السفر فى مهمة علمية)المهمات العلمية  :ثانياً 
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

3 
حمد محمود أمحمد . د

 محمدين

بقسم  رسمد
الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

ولجنةة الكليةة للعالقةات النظر فى اقتراح مجلةس القسةم 
سةفر سةيادت  فةى مهمةة علميةة بالموافقة علةى  الثقافية

بالواليةةةةات  Virginia Techبجامعةةةةة فرجينياتةةةةك 
سةةةتة أشةةةهر ونصةةةف قابلةةةة  المتحةةةدة االمريكيةةةة لمةةةدة
اليةةةةوم التةةةةالى ) 36/30/0231للتجديةةةةد اعتبةةةةاراً مةةةةن 

بمرتةةةب يصةةةرف  3/1/0232حتةةةى ( لالجةةةازة الخاصةةةة
 . بالداخل

وافق 
 المجلس

0 
 السالم عبد يحيى عبد. د.ا

 الناصر

بقسم  ستاذأ
الهندسة البحرية 
 وعمارة السفن

ولجنةة الكليةة للعالقةات النظر فى اقتراح مجلةس القسةم 
سةفر سةيادت  فةى مهمةة علميةة بالموافقة علةى  افيةالثق

أشةةهر  سةةبعةباليابةةان لمةةدة  Osakaبجامعةةة اوسةةاكا 
قابلة للتجديد اعتباراً من تةاريخ السةفر بمرتةب يصةرف 

 .بالداخل

وافق 
 المجلس

 

- : الدراسية جازاتاإل :اً لثثا
- :أجازة دراسية  إيفاد فى  – أ

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 سامر ثروت نجيب حنا. م 3

بقسم  معيد
الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

ولجنةة الكليةة للعالقةات النظر في اقتراح مجلةس القسةم 
بالموافقة علي ايفاد سيادت  في اجةازة دراسةية  الثقافية

للحصةةول علةةي درجةةة الةةدكتوراة مةةن الواليةةات المتحةةدة 
ادت  االمريكية وذلك لالستفادة من المنحةة المقدمةة لسةي

 , Californiaلوس انجلوس  - فورنيايمن جامعة كال

Los Angeles . 
بمرتةب  تاريخ السةفرمن  لمدة عام قابل للتجديد اعتباراً 

 . يصرف بالداخل
 (.32/6/0234تاريخ تعيين سيادت  في وظيفة معيد )

وافق 
 المجلس

وافق ولجنةة الكليةة للعالقةات  في اقتراح مجلةس القسةم النظربقسم  معيد حمد المتولىأمحمد  .م 0
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النووية الهندسة 
 واالشعاعية

جةازة دراسةية أبالموافقة علي ايفاد سيادت  في  الثقافية
للحصةةةةول علةةةةي الةةةةدكتوراة مةةةةن الواليةةةةات المتحةةةةةدة 
االمريكية وذلك لالستفادة من المنحةة المقدمةة لسةيادت  

لمةةدة عةةام قابةةل للتجديةةد  Illinoisالينةةوى مةةن جامعةةة 
علةى فر بمرتةب يصةرف بالةداخل من تاريخ السة اعتباراً 

اليةوم التةالى ) 12/1/0231اال يغادر أرض الةوطن قبةل 
 (.التمام عامين

 .(12/1/0235تاريخ تعيين سيادت  في وظيفة معيد )

 المجلس

1 
حمد فؤاد عبد أمى . م

 الحليم بنوان

بقسم ة عيدم
الهندسة 
 الكهربية

قةات ولجنةة الكليةة للعالالنظر في اقتراح مجلةس القسةم 
جازة دراسية أفي  ابالموافقة علي ايفاد سيادتهالثقافية 

للحصول علي الةدكتوراة مةن كنةدا وذلةك لالسةتفادة مةن 
  Laval الفةةالمةةن جامعةةة  االمنحةةة المقدمةةة لسةةيادته

من تاريخ السةفر بمرتةب  لمدة عام قابل للتجديد اعتباراً 
 .يصرف بالداخل

 .(00/6/0234في وظيفة معيد  اتاريخ تعيين سيادته)

وافق 
 المجلس
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     -:أجازة دراسية  إيفاد فى  :تابع 

4 
محمد مجاهد مبروك . م

 مجاهد

معيد بقسم 
الهندسة 
 الكهربية

ولجنةة الكليةة للعالقةات النظر في اقتراح مجلةس القسةم 
بالموافقة علي ايفاد سيادت  في اجةازة دراسةية  الثقافية

مةةةةن الواليةةةةات المتحةةةةةدة  الةةةةدكتوراةللحصةةةةول علةةةةي 
االمريكية وذلك لالستفادة من المنحةة المقدمةة لسةيادت  

لمةةدة State  Oregonواليةةة اوريجةةون  مةةن جامعةةة
مةةن تةةاريخ السةةفر بمرتةةب  عةةام قابةةل للتجديةةد اعتبةةاراً 

  .يصرف بالداخل
 .(00/6/0234تاريخ تعيين سيادت  في وظيفة معيد )

وافق 
 المجلس

5 
محمد صالح الدين . م

 يوسف رزق

عيد بقسم م
ياضيات الر

والفيزياء 
 الهندسية

ولجنةة الكليةة للعالقةات النظر في اقتراح مجلةس القسةم 
بالموافقة علي ايفاد سيادت  في اجةازة دراسةية  الثقافية

مةةةةن الواليةةةةات المتحةةةةدة  الةةةةدكتوراةللحصةةةةول علةةةةي  
االمريكية وذلك لالستفادة من المنحةة المقدمةة لسةيادت  

قابةةل  لمةةدة عةةام Minnesotaمينيسةةوتا  مةةن جامعةةة
بمرتةةةب يصةةةرف  تةةةاريخ السةةةفرمةةةن  للتجديةةةد اعتبةةةاراً 

 .بالداخل
 .(30/1/0234تاريخ تعيين سيادت  في وظيفة معيد )

وافق 
 المجلس

 

- : دراسيةالجازة األ تحويل الغرض من االيفاد مع مد  – ب
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

3 
معتز السيد القباري . م
 براهيمإ

ة هندسبقسم   عيدم
 المواصالت 

وعضو االجازة 
الدراسي  بجامعة  
سنترال فلوريدا  
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

ولجنة الكلية للعالقةات النظر في اقتراح مجلس القسم 
تغيير الغةرض مةن االيفةاد مةن لموافقة علي با الثقافية

الحصةةةةول علةةةةةي الماجسةةةةتير إلةةةةةي الحصةةةةول علةةةةةي 
يادت  لمةدة عةام الدكتوراة مع مد االجازة الدراسية لسة

 3/2/0232حتةةةةةي  0/2/0231ثالةةةةةث اعتبةةةةةاراً مةةةةةن 
 .بمرتب يصرف بالداخل

للحصةةول علةةى درجةةة  0/2/0235سةةافر سةةيادت  فةةى )
اخةةر مةةد حصةةل عليةة  العةةام  –الماجسةةتير مةةن امريكةةا 

 (. 3/2/0231الثاني  حتى 

وافق 
 المجلس
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- :للتدريب  فترةمنح   – جـ
 رارالق البيان القسم/الوظيفة االسم م

3 
حمد أالسالم  دعاء عبد. م

 الطراوى

  ساعدمدرس م
الحاسب بقسم 
وعضو  والنظم

برناما فرجينيا 
تك بالواليات 
المتحدة 
 االمريكية

ولجنةة الكليةة للعالقةات  النظر في اقتراح مجلةس القسةم
يب مةةنح سةةيادتها فتةةرة للتةةدر ىبالموافقةةة علةة الثقافيةةة

تةةةةةالى اليةةةةةوم ال) 05/4/0231العملةةةةةى اعتبةةةةةاراً مةةةةةن 
نهاية العام السادس مةن ) 35/3/0232حتى ( للمناقشة

 .بدون مرتب( بداية الدراسة
سةةةةةافرت  -36/3/0230بدايةةةةةة الدراسةةةةةة بالبرنةةةةةاما )

 01/1/0231الجراء الجزء الخارجى من البرنةاما فةى 
اخةةر مةةد حصةةلت عليةةة بالخةةارج عشةةرة اشةةهر فةةى  –

ناقشةت الدرجةة  - 13/5/0231نطاق العام الرابع حتةى 
 (.04/4/0231فى 

وافق 
 المجلس

 
 

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

3 
السالم  حمد عبدأ. م

 محمود السيد

 ساعدمدرس م
الرياضيات بقسم 

 والفيزياء الهندسية
وعضو االجازة 

 ةبجامع ةالدراسي
بريدج بورت 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

ولجنةةة الكليةةة للعالقةةات فةةي اقتةةراح مجلةةس القسةةم النظةةر 
تطبيق اللةوائح المعمةول بهةا علةى بالموافقة علي  الثقافية

سيادت  وذلك بانةذاره بةالعودة خةالل شةهرين النتهةاء اخةر 
ولةم يةرد مةا ( العةام الثةامن) 32/3/0231مد لسةيادت  فةى 

يفيةةد موقفةة  الدراسةةى ولةةم يعةةد ولةةم يتسةةلم العمةةل حتةةى 
 .تاريخ 

للحصةةةول علةةةى درجةةةة  33/3/0221ر سةةةيادت  فةةةى سةةةاف)
اخر مةد حصةل علية  العةام الثةامن  –الدكتوراة من امريكا 

 (.32/3/0231حتى 

وافق 
 المجلس

0 
عمرو محمد نجيب . م

 نصر

 ساعدمدرس م
الرياضيات بقسم 

 والفيزياء الهندسية
وعضو االجازة 

بجامعة  ةالدراسي
رتجرز بالواليات 
 المتحدة االمريكية

ولجنةةة الكليةةة للعالقةةات فةةي اقتةةراح مجلةةس القسةةم النظةةر 
تطبيق اللةوائح المعمةول بهةا علةى بالموافقة علي  الثقافية

سيادت  وذلك بانةذاره بةالعودة خةالل شةهرين النتهةاء اخةر 
ولةةم يعةةد ولةةم يتسةةلم  34/1/0236فةةى ( عةةام سةةادس)مةةد 

 .        العمل حتى تاريخ 
رجةةةة للحصةةةول علةةةى د 35/1/0232سةةةافر سةةةيادت  فةةةى )

اخر مد حصل علي  العام السادس  –الدكتوراة من امريكا 
ورد طلةةةةةةب مةةةةةةن سةةةةةةيادت  فةةةةةةى – 34/1/0236حتةةةةةةى 

يطلةةب فيةة  عةةام للتةةدريب وتةةم رد الجامعةةة  00/0/0231
 (.بعدم القبول النتهاء العام السادس

وافق 
 المجلس
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 -: (اإلنذار بالعودة)تطبيق اللوائح : تابع 

1 
سماء محمد محمود أ. م

 سالم

 ساعدمدرس م
هندسة بقسم 

 الحاسب والنظم
وعضو االجازة 

بجامع   ةالدراسي
بوردو بالواليات 
 المتحدة االمريكية

ولجنةة الكليةة للعالقةات  النظر في اقتةراح مجلةس القسةم
تطبيةةق اللةةوائح المعمةةول بهةةا بالموافقةةة علةةي  الثقافيةةة

علةةةى سةةةيادتها وذلةةةك بانةةةذارها بةةةالعودة خةةةالل شةةةهرين 
العةةةام ) 35/2/0236لسةةةيادتها فةةةى  النتهةةةاء اخةةةر مةةةد

ولم يرد ما يفيد موقفها الدراسى ولم تعد ولةم ( الخامس
 .تتسلم العمل حتى تاريخ 

للحصول على درجة  36/2/0233سافرت سيادتها فى )
اخةةر مةةد حصةةلت عليةة  العةةام  –الةةدكتوراة مةةن امريكةةا 

 (.بمرتب 35/2/0236الخامس حتى 

وافق 
 المجلس

4 
 مينأماريان نصر . م

 جورج

هندسة بقسم  عيدةم
 الحاسب والنظم
وعضو االجازة 

 ةبجامع ةالدراسي
سويس فيديرال 

 بسويسرا

ولجنةة الكليةة للعالقةات  النظر في اقتةراح مجلةس القسةم
تطبيةةق اللةةوائح المعمةةول بهةةا بالموافقةةة علةةي  الثقافيةةة

علةةةى سةةةيادتها وذلةةةك بانةةةذارها بةةةالعودة خةةةالل شةةةهرين 
العةةةام ) 31/1/0236 النتهةةةاء اخةةةر مةةةد لسةةةيادتها فةةةى

ولم يرد ما يفيةد موقفهةا الدراسةى ولةم تعةد ولةم ( الرابع
 .تتسلم العمل حتى تاريخ 

للحصول على درجة  02/1/0230سافرت سيادتها فى )
اخةةر مةةد حصةةلت عليةة  العةةام  –الةةدكتوراة مةةن سويسةةرا 

 (.بمرتب 31/1/0236الرابع حتى 

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
- :ندسة اإلنشائية الهقسم : أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 وليد حسن شلبى على:  اسم الطالب

أداء الوصالت ذات لوح النهاية الحديدى الممتد والمزودة : موضوع
 . بمسامير من سبائك ذات ذاكرة الشكل تحت تةثير األحمال الدورية

Performance of extended steel end plate shape 

memory alloy bolted connection under cyclic 

loading.  
محمد محمود الحويطى . د.فهمى على فتح الباب ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .محمود عبد السالم الفقى. ، د

 0233 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 شيماء رجب جابر حامد السيد:  اسم الطالب

 .المنشآت تحت تةثير أحمال الحريقأداء سلوك : موضوع
 .محمد محمود الحويطى. د.السيد أمين مشالى ،أ. د.أ: تحت إشراف

صالح الدين فاروق الفتيانى المدرس بالقسم  إلى لجنة . وذلك بإضافة د
 .اإلشراف ولحاجة البحث إلى تخصص سيادت 

 دكتوراه
 خريف
0233 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلب 

 سها إسماعيل محمد حسين:  الطالب اسم
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0231 

وافق 
 المجلس

 

 :الهندسة الكهربية قسم : ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 إيهاب أبو بكر عبد الهادى عبد الرحمن:  اسم الطالب

 نماذج بيانية بمساعدة حاسوبية لتصميم مكبر ميكروموجى: موضوع
 . عريض النطاق منخفض الضوضاء

Computer – aided graphical models for designing a 

wideband low-noise microwave amplifier.  
عبد المنعم عبد . د.السيد عبد المعطى البدوى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .محمد رزق محمد رزق. د.البارى ناصر ، أ

 0234 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 



10 

  0231/ 31/6بتاريخ  حادية عشرةالالجلسة 

     :الهندسة الكهربية قسم : بعتا

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أسامة جعفر محمد سليم:  اسم الطالب

طرق جديدة لتحديد إتجاهات وصول وتكوين األشعة للهوائيات : موضوع
 .الذكية المستخدمة في إتصاالت المحمول

خوارزميات تكوين الشعاع وتحديد ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بةن  (لفعالة لنظام إتصاالت الجيل الرابع للمحمولإتجاهات الوصول ا

 .هذا التحديد ال يمس جوهر البحث
Robust direction of arrival (DOA) and beamforming 

algorithms for LTE mobile communication system. 

درويش عبد العزيز . د.حسن محمد الكمشوشى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد

 : المذكور ل  بحث منشور في  المهندس* 
* IEEE 4th Asia – Pacific Conference on Antennas 

and Propagation (APCAP). 2015. 

* IEEE 4
th

 International Conference on Cloud 

Computing and Intelligence Systems (August 2016). 

*IEEE International Conference on Control, 

Electronics, Renewable Energy and Communications 

(ICCEREC), Sep. 2016.  

* International Journal on Communications Antenna 

and Propagation Vol. 6, No.5 , 291 – 296, issn 2039-

5086, October 2016 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
 تاذ متفرغ بالكلية  أس   حسن محمد عبد العال الكمشوشى. د.أ -3

مشرفاً                                                                            
 ورئيساً 

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

 أستاذ متفرغ بكلية الهندسة     السيد مصطفى سعد              . د.أ -1
 جامعة 

                         حلوان                                                    
 عضواً 

أستاذ متفرغ باالكاديمية   درويش عبد العزيز محمد           . د.أ -4
    العربية

مشرفاً                                                                            
 عضواً و

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0232 

وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 نهى عبد الوهاب إبراهيم المالحى:  اسم الطالب

 .اآلالت الحثية ذات الخطوه الكسرية: موضوع
خماسية األوج  تقييم أداء اآلالت الحثية ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بةن هذا التحديد ال يمس  (ذات الملفات المتمركزة أحادية الخطوة
 .جوهر البحث

Performance evaluation of five-phase induction 

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

 : ندس المذكور ل  بحث منشور في المه* 
* 4

th
 International IEEE Conference on Electric Power 

and Energy Conversion System (EPECS) Sharjah, UAE, 

24-26 Nov. 2015. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
 مشرفاً             إبراهيم فؤاد العرباوى    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً و
محمد عبد اللطيف بدر   أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين . د.أ -0

             شمس
                                                                                   

 عضوا ً 
            محمد مجدى أحمد            أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1

 واً عضمشرفاً و
            تامر حلمى عبد الحميد   أستاذ ورئيس القسم بالكلية. د.أ -4

 عضواً 

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

30% 

 0231 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد محمد عبد الحافظ:  اسم الطالب

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

 .راجى على رفعت. د.إبراهيم فؤاد العرباوى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 

*International Middle East Power System Conference 
(MEPCON), Dec. 27-29, 2016, Cairo, Egypt. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكلية ى             إبراهيم فؤاد العرباو. د.أ -3
 رئيساً و
محمد مصطفى سليمان الشنوانى  أستاذ بكلية الهندسة جامعة . د.أ -0

             المنوفية
                                                                                   

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

 عضواً 
مشرفاً  أستاذ مساعد بالكلية         راجى على رفعت          . د.أ -4

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

36% 

 خريف
0231 

وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 فت سمير أحمد فتح هللاع:  اسم الطالب

 .دراسة إضافة تركيبات النانو لتحسين كفاءة الخاليا الشمسية: موضوع
دراسة تركيبات النانو المضاءة في تطبيقات ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بةن هذا التحديد ال يمس جوهر  (الحساسات الضوئية والخاليا الشمسية
 .البحث

Study of photoluminescence Nanomaterials through 

optical sensors and solar cells application. 
 .محمد صالح السيد. د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 
*Journal of Electronics Materials 2016, 45(6), 2732-2744.  

* Journal of Nanophotonics 2016, 10(3), 036002.  

* In SPIE Smart Structures and Materials + Nondestructive 

Evaluation and Health Monitoring (pp. 101681N-101681N). 

International Society for Optics and Photonics. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                      بالكليةأستاذ متفرغ  مظهر بسيونى طايل      . د.أ -3

 رئيساً 
         أستاذ متفرغ باالكاديمية العربية  مصطفى حسين على    . د.أ -0

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

 عضواً مشرفاً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

32% 

 خريف
0234 

وافق 
 المجلس

 مى أحمد فؤاد عبد الحليم أحمد بنوان:  اسم الطالب
اإلرسال المتعدد بالتقسيم الفراغى بإستخدام األلياف البصرية متعددة : موضوع
 .القلوب

اإلرسال المتعدد بالتقسيم الفراغى لنظم االتصاالت ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
ةن هذا التحديد ال يمس جوهر علماً ب (الحلول الوصولية وطويلة المدى: البصرية 

 .البحث

Space-division- multiplexing in optical communication 

systems: long haul and access solutions. 

مسعود بشير . د.حسام محمد حسان شلبى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .زياد أحمد رشاد الصحن. الغنيمى ، د

 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 
* Asia Communications and Photonics Conference (ACP), 19-

23 Nov.2015, Hong Kong.  

* Asia Communications and Photonics Conference (ACP), 2-5 

Nov. 2016, China. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
     أستاذ متفرغ باألكاديمية العربية   مصطفى حسين على        . د.أ -3

 رئيساً 
مشرفاً               أستاذ بالكلية  حسام محمد حسان شلبى    . د.أ -0

 عضوا ً و
مشرفاً                 مسعود بشير الغنيمى         أستاذ بالكلية. د.أ -1

 عضواً و
                 محمد عمرو مختار              أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -4

 عضواً 

ماجستير 
م العلو

 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

00% 

 خريف
0231 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

إعادة 
 منى إبراهيم إبراهيم محمد أبو زهرة:  اسم الطالب

 .الهوائيات الذكية تحديد إتجاه وصول اإلشارة: موضوع
وافق  خريف 
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تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

Smart antennas direction of arrival estimation. 

محمد محمود . د.حسن محمد عبد العال الكمشوشى، أ. د.أ: تحت إشراف
 .توفيق أنطوان نمور. عمر، د

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً       حسن عبد العال الكمشوشى  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً و
               متفرغ بالكليةأستاذ  محمد إسماعيل البنا              . د.أ -0

 عضواً 
                      أستاذ بالكلية نور الدين حسن إسماعيل      . د.أ -1

 عضوا ً 
 .لم توفق المهندسة المذكوره مرتين في إجتياز اإلمتحان* 

 المجلس 0234

شكيل ت
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 عبير إبراهيم محمد عمار:  اسم الطالب

 .دراسة وتحليل معدل تغير ضربات القلب: وعموض
Study and analysis of heart rate variability (HRV). 

 .أحمد سعيد التراس. مظهر بسيونى طايل ، د. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً  أستاذ متفرغ بالكلية          مظهر بسيونى طايل        . د.أ -3
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة     ط  السيد ط               . د.أ -0

                 المنوفية
                                                                                    

 عضواً 
                          نور الدين حسن إسماعيل   أستاذ بالكلية. د.أ -1

 عضوا ً 

 0235 ربيع 
وافق 
 المجلس

شكيل ت
لجنة 

اإلمتحان 
 التةهيلى

 حازم عبد الحميد محمد الفحام:  اسم الطالب

دكتوراه الهندسة النانوتية الشباه الموصالت ذات الطابع : موضوع
 .التحكمى وتطبيقاتها في األجهزة الفتوفولتية

Micro and Nanotech solar MEMS. 

 .عايدة على الشافعى. بسيونى طايل ، د مظهر. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً أستاذ متفرغ بالكلية                   مظهر بسيونى طايل. د.أ -3
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة      ط  السيد ط               . د.أ -0

                 المنوفية
                                                                                    

 عضواً 
                          أستاذ بالكليةنور الدين حسن إسماعيل   . د.أ -1

 عضوا ً 

 
 خريف
0221 

وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 د السالم عبد القادر مطراوى الشاعتعبد القادر عب:  اسم الطالب

 .جوانب الطبقة الفيزيائية إلتصاالت الضوء المرئى: موضوع
 .زياد أحمد رشاد الصحن. محمد رزق محمد رزق ، د. د.أ: تحت إشراف

محمد عبد الحميد الشيمى المدرس بالقسم إلى لجنة . وذلك بإضافة د
 .اإلشراف ولحاجة البحث إلى تخصص سيادت 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0234 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 رامى سمير عزيز الدلجاوى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0221 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلب 

 والء الدين محمود محمد الفجال:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0233 

وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة المعمارية قسم : ثالثاً 

منح 
 الدرجات

 هبة مجدى محمد حسين جاهين:  اسم الطالب

مدخل : فراغات الفصول الذكية في المباني الجامعية : موضوع
 . الوعى بسياق الفراغات

Smart classroom spaces in university buildings: 

Context – awareness approach.  
 .زياد محمد طارق الصياد. على فؤاد بكر ، د. د.أ:  تحت إشراف

 دكتوراه
 خريف
0233 

وافق 
 المجلس

 ريهام صالح محمد عبد الرحيم محمد:  اسم الطالب

Capaسعة و قدرة المدينة : مؤشرات حضرية جديدة : موضوع
2 . 

New urban indicators: City capacity and capability 

(capa
2
).  

 .يسرى مصطفى عنانى. على فؤاد بكر ، د. د.أ:  تحت إشراف

 دكتوراه
 خريف
0230 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 محمد شريف محمد محمد الدقاق:  اسم الطالب

معيارية تصميم المباني الصناعية مابين مبادئ اإلستدامة : موضوع
 . لرشيقةوالمرونة التصميمية ا

Industrial building design guideline between 

sustainability principles and lean manufacture.  
طارق عبد الحميد . د.محمد عاصم حنفى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .فرغلى

 دكتوراه
 خريف
0221 

وافق 
 المجلس

 محمد عبد هللا عمر باكير:  اسم الطالب

 . مصرات  حالة دراسية: ة مؤشرات اإلستدام: موضوع
Sustainability indicators (Case study: Misuratah).  

إنجى أحمد متولى . خالد السيد الحجلة ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .الشريف

 0231 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 أميرة محمد سعيد عبد الفتاح عمار:  اسم الطالب

مدخل : اورات المدن إمكانية السير على األقدام في مج: موضوع
 . دراسة حالة وسط المدينة باإلسكندرية. للتنمية الحضرية المستدامة

Prospects of walkability in city neighborhoods: An 

approach for sustainable urban development. Case 

study: the city center of Alexandria.  
حسن محمد كمال . د.رغلى ، أطارق عبد الحميد ف. د.أ:  تحت إشراف
 .عبد السالم

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس

 بكينام أشرف أحمد على حسن:  اسم الطالب

كيف يؤثر كال : دراسة اإلحساس باإلنتماء و البيئة المبنية : موضوع
من البيئة المبنية ، العوامل االقتصادية  واالجتماعية وتاريخ المنطقة 

 . ى إحساس اإلنسان باإلنتماءعل
Sense of community and built environment: How can 

built environment, social economic conditions and 

history of place shape our sense of community?  

دينا محمد على . هانى محمد عبد الجواد عياد ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .سعد هللا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0231 

وافق 
 المجلس

 ساره محمد صبرى زكريا إبراهيم:  اسم الطالب

تقييم العوامل المرتبطة   SUMالتنقل الحضرى المستدام : موضوع
دراسة لحاالت من مجاورات اإلسكندرية ، : بسلوك التنقل الحضرى 

 . مصر
Sustainable urban mobility (SUM) assessing the 

factors associated with urban mobility behavior: 

Case studies from Alexandrian neighborhoods, 

Egypt.  
دينا محمد على . هانى محمد عبد الجواد عياد ، د. د.أ:  تحت إشراف

 سعد هللا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0231 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

منح 
 لدرجاتا

 ماريا نصر نجيب جورجى:  اسم الطالب

نحو دما المباني عديمة الكربون والمباني الخضراء عالية : موضوع
األداء في منتجعات في الساحل الشمالى الغربى بمرسى مطروح في 

 . مصر
Integrating zero carbon and high performance 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0231 ربيع
وافق 
 المجلس
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green building in resorts in western northern 

coast, Marsa Matrouh, Egypt.  
 .سامر محمد السيارى. على فؤاد بكر ، د. د.أ:  تحت إشراف

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سالى سعيد محمود الديب:  اسم الطالب

دراسة تحليلية للكود المصرى للحفاظ على الطاقة في : موضوع
 .المباني التجارية

دراسة تحليلية للكود المصرى ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
لتحسين كفاءة إستخدام الطاقة بالمبانى التجارية تةثير الغالف 

علماً بةن هذا  (الخارجي للمبانى التجارية على إستهالك الطاقة
 .التحديد ال يمس جوهر البحث

A review of the Egyptian energy conservation code 

– the case of envelops air tightness in commercial 

buildings. 

 .بكر محمد جمعة. طارق عبد الحميد فرغلى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 

11
th

 Conference Advanced Building Skins, Bern, 

Switzerland. 10-11 October 2016. 
  -: نة من على أن تكون اللجنة مكو

    رئيس القسم بالكليةوطارق عبد الحميد فرغلى  أستاذ . د.أ -3
مشرفاً                                                                        

 رئيساً و
                         محمد عاصم حنفى         أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
     وى      أستاذ باالكاديمية العربية للعلومعادل سامى المنشا. د.أ -1

 عضواً 

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

06% 

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أيمن محمود أحمد إسماعيل الزمرانى:  اسم الطالب

ة ذاتيا في نحو التنمية المستدامة والمجتمعات المكتفي: موضوع
 .المناطق الريفية في مصر

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 عادل السيارى. السالم ،  د

 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 
* The 8

th
 International Conference on Sustainable 

Development and Planning, 6-8 Dec. 2016, 

Penang, Malaysia. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                            أستاذ ورئيس القسم بالكلية   طارق عبد الحميد فرغلى. د.أ -3
مشرفاً                                                                      

 رئيساً و
 مشرفاً              حسن كمال عبد السالم    أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً و
                       محمد أنور فكرى            أستاذ بالكلية. د.أ -1

 عضواً 
  منوفيةأستاذ بكلية الهندسة جامعة الياسر جالل الدين عارف  . د.أ -4

 عضواً 

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس ال 
تتعدى 

02% 

 0231 ربيع
وافق 
 المجلس

 ساره على حسن على الصغير:  اسم الطالب

دراسة تحليلية لتطوير : الفراغات الحضرية العامة : موضوع
 .الفراغات الحضرية العامة في اإلسكندرية

 الفراغات الحضرية العامة): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بةن هذا التحديد ال يمس جوهر  (دراسة تحليلية: باإلسكندرية 

 .البحث
Public urban spaces in Alexandria, Analytical 

study. 

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

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
 مشرفاً             أستاذ بالكلية  محمد عاصم حنفى          . د.أ -3
 رئيساً و
      أستاذ بكلية الفنون الجميلة  حاتم عبد المنعم الطويل   . د.أ -0

 عضواً 
                      هانى محمد عياد              أستاذ بالكلية. د.أ -1

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس ال 
تتعدى 

02% 

 0230 ربيع
ق واف

 المجلس
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     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 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 . د.يد فرغلى ، أطارق عبد الحم. د.أ:  تحت إشراف
 .فكرى

 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 
11

th
 International Conference on Chemical, 

Architecture, Bio- Technology & Environment 

Engineering (ICCABEE'2017) Dubai (UAE). 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

  أستاذ ورئيس القسم بالكلية    لى  طارق عبد الحميد فرغ. د.أ -3
مشرفاً                                                                      

 رئيساً و
مشرفاً            أستاذ بالكلية            محمد أنور فكرى  . د.أ -0

 عضواً و
رئيس قسم الهندسة المعمارية عالء الدين ناجى سرحان   . د.أ -1

 كاديمية باال
              العربية للنقل البحرى                                         

 عضواً 
             أستاذ مساعد بالكلية  إبراهيم السيد معروف    . د.أ -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس ال 
تتعدى 
33.55% 

 0231 ربيع
وافق 
 المجلس

 حمود إبراهيم يوسف أحمدمى م:  اسم الطالب
تةثير مصادر المعلومات المولدة من المستخدم في التطوير : موضوع
 .الحضرى

تةثير مصادر المعلومات المولدة من ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بةن هذا التحديد ال  (المستخدم في التطوير الحضرى وإدارة المدن

 .يمس جوهر البحث
The role of user generated big data in urban 

development and city management. 

 .دينا محمد على سعد هللا. دينا سامح ط  ، د. د.أ: تحت إشراف
 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 

21
st
 International Conference on Urban Planning 

and Regional Development in the Information 

Society. 22-24 June 2016, Hamburg, Germany. 
  -: على أن تكون اللجنة مكون من 

                    هانى عبد الجواد عياد           أستاذ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً 

صالح عبد الشكور الشهابى   أستاذ مساعد متفرغ بمعهد . د.أ -0
 البحوث 

                            طبيةال                                            
 عضواً 

مشرفاً    دينا سامح ط                   أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -1
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس ال 
تتعدى 

04% 

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 ه حسين محمد سعد أبو سيفغاد:  اسم الطالب

طرق جديده )لى المباني أثر التكنولوجيا الحديثة ع: موضوع
 .(اإلنشاءللتصميم و

تطوير التصميم المعمارى من ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
 .علماً بةن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (خالل األدوات الرقمية

Developing architectural design through digital 

tools. 

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

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
              أستاذ بالكلية محمد عاصم محمود حنفى  . د.أ -3

 رئيساً مشرفاً و
                       محمد أنور فكرى            أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
       منى حسيب المصرى        أستاذ بكلية الفنون الجميلة. د.أ -1

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس ال 
تتعدى 

06% 

 0230 ربيع
وافق 
 المجلس

 

  -:الهندسة الميكانيكية قسم :  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 ت زاخر فاناباسم نشة:  اسم الطالب

األداء الديناميكى لمنظومة تعليق بسيارة مع وجود تفاعل : موضوع
 .بين الوسط المحيط وهيكلها

Dynamic performance of a car suspension system in 

the presence of fluid structure interaction.   
. د إبراهيم محمود الفحام ،. د.حسن أنور الجمل ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .محمد عبد الفتاح الجوهرى

 دكتوراه
 خريف
0232 

وافق 
 المجلس

 مهند وائل أحمد جمال الدين:  اسم الطالب

دراسة معملية وعددية لدراسة حلقات الضخ التكاملية ثنائية : موضوع
 .اإلتجاه في مواقع التسريب الميكانيكية المزدوجة

Experimental and numerical investigation of Bi-

directional integral pumping rings in dual 

mechanical seals.   

أحمد . إيهاب جابر آدم ، د. د.حسن على ورده ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .بهاء الدين محمد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0231 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 مود عمر محمد عمر عامرمح:  اسم الطالب

النمذجة  المحاكاة والتحقيق العملى في أنظمة تعليق : موضوع
السيارات الكهروهيدروليكية النشطة ذات التحكم ومقارنتها بالنظم 

 .السلبية لربع سيارة
Modeling, simulation and experimental 

investigation of automotive quarter car controlled 

electrohydraulic active and passive suspension 

system.   
وليد عبد العزيز عبد . د.محمد محمد القصبى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .الغفار

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0231 

وافق 
 المجلس

 مها عبد العزيز أحمد محمد منصور:  اسم الطالب

 ةالنمذجة والمحاكاة لتربينة الرياح األفقي: موضوع
Modeling and simulation of horizontal wind 

turbine.   

 .طاهر حمد هللا عوض. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0234 

وافق 
 المجلس

 عمر محمود عبد هللا زين:  اسم الطالب

 .جدوى إنتاج الغازات البترولية من الغاز الطبيعى: موضوع
Feasible production of LPG recovery from LNG.   

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

ماجستير 
 الهندسة

 0233 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد عبد الهادى عباس عبد العزيز:  اسم الطالب

 .تصميم الخزانات النفطية: موضوع
Design of petroleum storage tanks.   

 .دينأحمد بهاء ال. إيهاب جابر آدم ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 0233 ربيع
وافق 
 المجلس

 إبراهيم مجدى إبراهيم عبد المجيد:  اسم الطالب

 .قوى الدفع المحورى في الضواغط الطاردة المركزية: موضوع
Design of petroleum storage tanks.   

 .صادق زكريا كساب. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

  0231 ربيع
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     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمود امين محمد محمد شقيدف:  اسم الطالب

الحمل القشرى للسريان الرقائقى كامل التطور خالل المسالك : موضوع
 .المثلثية المعزولة جزئيا

إنتقال الحرارة بالحمل القسرى للسريان الرقائقى ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بةن هذا التحديد ال يمس  (ور في المقاطع المثلثية المعزولة جزئياكامل التط

 .جوهر البحث

Fully developed laminar forced convection through 

partially insulated triangular duct. 

عبد الحميد عطية . د.أسامة أحمد المصرى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .السيد

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

Research , Vol. 7(IJSER), Issue 8, May 2017 
  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 

             أسامة أحمد المصرى          عالم ممتاز بالكلية. د.أ -3
 رئيساً مشرفاً و

مشرفاً         تاذ متفرغ بالكليةعبد الحميد عطية السيد    أس. د.أ -0
 عضواً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة    محمد جمال حسن واصل. د.أ -1

                      المنصورة
                                                                                 

 ًً  عضوا ً
                            الكليةأسامة أحمد على السمنى أستاذ ب. د.أ -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

03% 

 خريف
0234 

وافق 
 المجلس

 محمد ناجى محمد إبراهيم مرعى:  اسم الطالب

 .دراسات متقدمة في محركات اإلحتراق: موضوع
لومنيوم تةثير إستخدام جسيمات أكسيد األ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

والفيروسين النانوية كإضافات للوقود على أداء وخصائص اإلحتراق 
 .علماً بةن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (وغازات العادم لمحرك ديزل

Effect of using aluminum oxide and ferrocene Nanoparticles 

as fuel additives on performance, combustion characteristics 

and exhaust gases of a diesel engine. 

يحيى عبد المنعم . محمد محمد القصبى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .الدرينى

 : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 
10

th
 Mediterranean combustion symposium- 17-21 September 

2017 – Napoli, Italy. 

  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 
  أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنوفيةأحمد حافظ العسكرى    . د.أ -3

 رئيساً 
مشرفاً            أستاذ متفرغ بالكلية       محمد محمد القصبى. د.أ -0
 عضواً و
                   أستاذ متفرغ بالكلية محمد نور الدين سعيد  . د.أ -1

 ًً  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

قتباس اإل
ال تتعدى 

32% 

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

وافق  0235 ربيعماجستير  إيمان محمد عبد الرحمن القزاز:  اسم الطالبتعديل لجنة 
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 .المحامل الهيدروديناميكية المعرضة ألحمال متغيرة: موضوع إشراف
زياد أحمد رشاد . محمد رزق محمد رزق ، د. د.أ: تحت إشراف

 .الصحن
عبد السالم محمد عليق المدرس بالقسم إلى لجنة . ذلك بإضافة دو

 .اإلشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادت 

العلوم 
 الهندسية

 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلب 

 ريهام إبراهيم حمزه:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0231 

وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة الكيميائية قسم :  خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 خالد محمد على حسنين:  اسم الطالب

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

processing operations.   
يحيى عبد القادر . د.حسن عبد المنعم فرج ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .الطويل

 0232 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 رغدان حسن عبد العزيز حسن غانم:  اسم الطالب

تحضير مادة نانومترية وإستخدامها في إزالة الملوثات : موضوع
 .العضوية من المخلفات الصناعية السائلة

تحضير مادة نانومترية   :رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح 
وإستخدامها في إزالة ملوثات عضوية وغير عضوية من المخلفات 

 .الصناعية السائلة
Preparation of Nano material and its application in 

removal of organic and inorganic pollutants from 

wastewater.   
 .منى السيد عثمان. د.يحيى عبد القادر الطويل ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 دكتوراه
 خريف
0232 

وافق 
 المجلس

 عبد هللا مجدى على عبد هللا درويش:  اسم الطالب

العمليات المدمجة بإستخدام اإلمتزاز واإلمتصاص الكيميائى : موضوع
 .لوحدات تحلية الغاز الطبيعى

Combined process of chemical absorption and solid 

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

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0231 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 محمد عوض محمد عوض:  اسم الطالب

 .إنتاج وقود األفران بخلط المتبقى التفريغى: موضوع
Production of fuel oil by blending of vacuum residue.   

 .أحمد أمين زعطوط. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0233 

وافق 
 المجلس

 اآلء بدر الدين كمال بشير:  اسم الطالب

 .زيوت تشحيم السيارات: موضوع
Automotive lubricants.   

 .مصطفى إبراهيم سالم. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0230 

 وافق
 المجلس

 نورهان يحيى زكريا محمد:  اسم الطالب

 .إنتاج األسيتون: موضوع
Acetone production.   

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0230 

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

 محمد على فتحى محمد إدريس:  اسم الطالب

 .طبيعىدراسة مقارنة لعملية نزع الكبريت من الغاز ال: موضوع
Technical comparison of natural gas sweetening processes.   

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

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس

 نورهان محمد إبراهيم خليل:  اسم الطالب

 .تحليل طبقات الحماية والمنطق الضبابى: موضوع
Layer of protection analysis and fuzzy logic.   

 .مصطفى إبراهيم سالم. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس

 أحمد أسامة حسن مصطفى شمعة:  اسم الطالب

 .إزالة الصبغات من مياه الصرف: موضوع
Removal of dyes from waste water.   

 مصطفى إبراهيم سالم. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 سةالهند

 0230 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد سمير طاهر أبو الحسن:  اسم الطالب

 .تكنولوجيا التفحيم المؤجل: موضوع
Delayed cooking technology.   

 .مصطفى إبراهيم سالم. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0233 

وافق 
 المجلس

 سارة محمد عبد العزيز عشرة:  اسم الطالب

 .ة المياه المستعملة الصناعيةمعالج: موضوع
Industrial waste water treatment.   

 .مصطفى إبراهيم سالم. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0233 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 سالى حسين عبد العزيز تمراز:  اسم الطالب

 .تخدام األسترة العابرةإنتاج البيوديزل بإس: موضوع
Biodiesel production using transestrification.   

 حسن عبد المنعم فرج. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس

 علياء حسام صالح عز الدين على:  اسم الطالب

 .إنتاج البيوديزل بإستخدام األسترة المحفزة: موضوع
Biodiesel production using catalytic esterification.   

 .حسن عبد المنعم فرج. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس

 مياده وسيم أحمد بدوى:  اسم الطالب

 .إنتاج البيوديزل بإستخدام األسترة المباشرة: موضوع
Biodiesel production using direct esterification.   

 .حسن عبد المنعم فرج. د.أ:  رافتحت إش

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس

 محمد عالء الدين محمد محمد:  اسم الطالب

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

Study on the use of Egyptian Maghara coal for the 

treatment of refinery effluents.   
عامر عبد الرازق . محمد حسين عبد المجيد ، د. د.أ: تحت إشراف

 شعير

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0233 ربيع
وافق 
 المجلس

 على محمد محمد إسماعيل عوض:  اسم الطالب

تحسين إقتصاديات تحلية المياه بالتناضح العكسى بإستخدام : موضوع
 .طريقة التناضح األمامى

Enhancing of reverse osmosis desalination 

economics using forwards osmosis desalination.   

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0233 

وافق 
 المجلس
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حسام أحمد . د.عبد العزيز حسانين قنصوه، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .شوقى

 إبتسام صالح الدين منصور عبد الحميد:  اسم الطالب

 .اسة في إستخدام البوليمرات في معالجة المياه الملوثةدر: موضوع
Using polymers in waste water treatment.   

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

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0233 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 لحكما

 محمود محمد عبد العاطى يوسف:  اسم الطالب

دراسة في تحسين بعض الخواص الطبيعية لبعض المواد : موضوع
 .النانو متراكبة

Reduced shrinkage polyester by using 

montmorillonite Nano composite. 

 .عبد السميع معيط. د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف
  -: جن  مكون  من على أن تكون الل

               أستاذ متفرغ بالكلية حسن عبد المنعم فرج         . د.أ -3
 رئيساً 

مشرفاً       أستاذ متفرغ بالكلية أحمد أمين زعطوط            . د.أ -0
 عضواً و
     منى محمود عبد اللطيف      أستاذ بمدينة األبحاث العلمية. د.أ -1

 ًً  عضوا ً

ماجستير 
لوم الع

 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

06.5% 

 0230 ربيع
وافق 
 المجلس

 عمرو محمد أشرف نور الدين:  اسم الطالب

 .إزالة العكاره من مياه الشرب بإستخدام مجمعات طبيعية: موضوع
Turbidity removal from drinking water using 

natural coagulants. 

 .مروه فاروق القاضى. د.طوط ، أأحمد أمين زع. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 

                    أستاذ متفرغ بالكلية     حسن عبد المنعم فرج. د.أ -3
 رئيساً 

مشرفاً            أحمد أمين زعطوط        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً و
فرغ بكلية الهندسة جامعة نبيل محمود عبد المنعم    أستاذ مت. د.أ -1

                           القاهرة
                                                                                 

 ًً  عضوا ً
مروه فاروق القاضي     أستاذ باحث مساعد بمدينة األبحاث . د.أ -4

                          العلمية
مشرفاً                                                                        

ًً و  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0233 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 نيفين حسن محمد فتحى أحمد:  اسم الطالب

 .لمياهإستخدام المروبات الطبيعية في معالجة ا: موضوع
Use of natural coagulants in water treatment. 

 .أحمد أمين زعطوط. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                  أستاذ متفرغ بالكلية حسن عبد المنعم فرج      . د.أ -3
 رئيساً 

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

                          السيد زكريا األشطوخى   أستاذ بالكلية. د.أ -1
 عضواً 

 
 خريف
0230 

وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 بسنت يسرى أحمد حسن عويضة:  اسم الطالب

 .زالة بقع الزيت البتروليةتطوير مواد بوليميرية طبيعية إل: موضوع
Development of natural polymeric material for 

removing petroleum oil spills. 

 أحمد محمد عمر. د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                  أستاذ متفرغ بالكلية حسن عبد المنعم فرج      . د.أ -3
 رئيساً 

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

                         السيد زكريا األشطوخى    أستاذ بالكلية. د.أ -1
 عضواً 

 
 خريف
0231 

وافق 
 المجلس

 دعاء جمال بسيونى عبد الرحمن:  اسم الطالب

لنانو وتطبيقاتها في بعض عمليات تحضير وتوصيف ألياف ا: موضوع
 .الفصل

Preparation and characterization of Nanofiber and 

its applications in some separation process. 

السيد زكريا األشطوخى . د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .منى محمود عبد اللطيف. د.، أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                  أستاذ متفرغ بالكلية حسن عبد المنعم فرج      . د.أ -3

 رئيساً 
مشرفاً                 السيد زكريا األشطوخى   أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً و
                          أستاذ بالكلية         نيفين كمال أمين   . د.أ -1

 عضواً 

 
 خريف
0231 

وافق 
 المجلس

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 التةهيلى

 وفاء أحمد حماد محمد حماد:  اسم الطالب

 .معالجة المخلفات الصناعية بإستخدام األكسدة األنودية: موضوع
Waste water treatment using anodic oxidation. 

أحمد حسن الشاذلى ، . د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد صالح بدوى دومة. د.أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                   أستاذ متفرغ بالكلية      حسن عبد المنعم فرج. د.أ -3

 رئيساً 
مشرفاً          أحمد أمين زعطوط          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً و
                          أستاذ بالكلية   السيد زكريا األشطوخى. د.أ -1

 ضواً ع

 0230 ربيع 
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلب 

 محمد عادل سعد الدين عبد الرحمن:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0231 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- :هندسة اإلنتاج قسم : اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع
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منح 
 الدرجات

 ابأميرة على حسين خط:  اسم الطالب

تحديد إستراتيجية القياس المثلى وتقدير الاليقين في قياس : موضوع
 .اإلسطوانية بإستخدام ماكينات قياس اإلحداثيات

Optimization of measurement strategy and 

uncertainty evaluation in cylindricity 

measurements using a CMM. 
ياسمين أبو السعود . د.أمحمد عبد الواحد يونس ، . د.أ:  تحت إشراف
 .صالح متولى

 0232 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 أميرة أحمد محمد أحمد مصطفى:  اسم الطالب

 .إدارة الرعاية الصحية: موضوع
Health care management. 

 .نرمين عبد العزيز حراز. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

              أستاذ متفرغ بالكلية    محمد وجي  بدوى           . د.أ -3
 رئيساً 

              أستاذ متفرغ بالكلية    نشةت عباس فرس  محمد . د.أ -0
 عضواً 

مشرفاً              أستاذ بالكلية   نرمين عبد العزيز حراز   . د.أ -1
 عضواً و

 0235 ربيع 
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلب 

 أكرم إبراهيم شحاتة عبد الحميد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0231 ربيع
وافق 
 المجلس

 ندى محمد محمد موسى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس
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- :الهندسة النووية واإلشعاعية قسم : اً سابع

 القرار خ القيدتاري الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سمر السيد أحمد محمد:  اسم الطالب

 .إنتقال األشعة النووية خالل األوساط المختلفة: موضوع
Transport of nuclear radiation through different 

media. 

علياء عادل بدوى ، . د.محسن عبده أبو مندور ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .العليمنادر محمود عبد . د.أ

  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 
مشرفاً     محسن عبده أبو مندور          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً و
مشرفاً             علياء عادل بدوى                أستاذ بالكلية. د.أ -0
 عضواً و
 -مصطفى عزيز عبد الوهاب    أستاذ بهيئة الطاقة الذرية . د.أ -1
      لقاهرةا

                                                                                
 ًً  عضوا ً

            محمد حسن محمد حسن       أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -4
 ًً  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

04% 

 خريف
0233 

وافق 
 المجلس

 أحمد عبد الفتاح أحمد الحوشى:  اسم الطالب

 .تطبيقات الهندسة النووية: موضوع
Applications of nuclear engineering. 

محمد حسن محمد . د.محسن عبده أبو مندور ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .حسن

  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 
مشرفاً     محسن عبده أبو مندور          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً و
                     علياء عادل بدوى                أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
 -مصطفى عزيز عبد الوهاب    أستاذ بهيئة الطاقة الذرية . د.أ -1

      القاهرة

                                                                                

 ًً  عضوا ً
مشرفاً   أستاذ مساعد بالكلية محمد حسن محمد حسن       . د.أ -4
ًً و ًً ًً  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

02.0% 

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس
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 ً - :الهندسة الصحية قسم :  ثامنا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 ونمرجريت حبيب سلم:  اسم الطالب

اإلدارة المتكاملة للمياه العادمة ومياه األمطار داخل المباني : موضوع
 .(جامعة اإلسكندرية –دراسة حالة كلية الهندسة )

Integrated management of wastewater and rain 

water inside buildings – (Case study of the Faculty 

of Engineering – Alexandria University). 
آمال محمود مرسى . وليد عبد العظيم إبراهيم ، د. د.أ:  ت إشرافتح
 .زياد طارق الصياد. ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0234 

وافق 
 المجلس

 شروق عادل حسن السيد حسونة:  اسم الطالب

إستخدام مفاعالت التدفق التسلسلية لمعالجة مياه الصرف : موضوع
 .قالناتجة عن صناعة اللب والور

Utilization of bio-film sequencing batch reactor for 

pulp and paper industrial wastewater treatment. 
وليد عبد العظيم . د.محمد صادق العدوى ،  أ. د.أ:  تحت إشراف
 .مى عبد الفتاح فايد. إبراهيم ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0234 ربيع
وافق 
 المجلس

 إيمان السيد عوف باشا:  اسم الطالب

تطبيقات المباني الخضراء في أعمال التركيبات الصحية : موضوع
 .للمبانى

Green building application in internal plumbing 

systems. 
وليد عبد العظيم . د.فيفى السيد عبد الرسول ،  أ. د.أ:  تحت إشراف
 .مى عبد الفتاح فايد. البرقى ، د

ماجستير 
 الهندسة

 0231 بيعر
وافق 
 المجلس
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- : الرى والهيدروليكاهندسة قسم : اً تاسع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أحمد محمد محمود خليفة:  اسم الطالب

النمذجة العددية لظاهرة الترسيب بالممر المالحى لميناء : موضوع
 .دمياط

مشكلة االطماء بالممر التحكم ب: )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بةن هذا ( المالحى لميناء دمياط بإستخدام النمذجة العددية

 .التحديد ال يمس جوهر البحث
Controlling sedimentation problem at Damietta 

harbor navigation channel using numerical modeling. 

 .سليمان محمد رضا. عالء الدين أحمد يس ، د. د.أ:  تحت إشراف
مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 
32/4/0231. 

  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 
مشرفاً     عالء الدين أحمد يس         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً و
             حسام الدين محمد مغازى    أستاذ ورئيس القسم. د.أ -0

 واً عض
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة     محمد عبد السالم عاشور. د.أ -1

 جامعة 
                             أسيوط                                         

 ًً  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

31% 

 خريف
0234 

وافق 
 المجلس

 حمد إبراهيم أمانشيماء إبراهيم م:  اسم الطالب

 .التسرب خالل السدود الترابية: موضوع
التسرب خالل السد الترابى : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً ( منفذة و المرتكز على طبقة منفذة المبطن من األمام بمادة غير
 .بةن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث

Seepage through an earth dam with upstream 

blanket based on a pervious layer. 

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

مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 
00/0/0231. 

  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 
مشرفاً   بالكلية راوية منير قنصوة               أستاذ متفرغ. د.أ -3
 رئيساً و
   محمد عبد الرازق محمد رزق  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً مشرفاً و
           محمد أحمد أبو رحيم           أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1

 ًً  عضوا ً
أستاذ بكلية الهندسة جامعة محمد محمد فؤاد صبيح        . د.أ -4

ًً   المنوفية  عضواً 

 ماجستير
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

32% 

 0234 ربيع
وافق 
 المجلس

     -: هندسة الرى والهيدروليكاقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 نرمين عصام سيد أحمد الطحان:  اسم الطالب

 .إدارة المياه: موضوع
Water management. 

 
 خريف
0235 

وافق 
 المجلس
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 .حسام محمد مغازى. د.أ:  تحت إشراف
  -: تكون اللجنة مكونة من على أن 

                     نزي  أسعد يونان       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً 

                    أحمد عزت األنصارى  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً 

مشرفاً  أستاذ ورئيس مجلس القسم بالكليةحسام محمد مغازى   . د.أ -1
 عضواً و

 

- : الهندسة البحرية وعمارة السفنقسم : اً عاشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 باسم السيد توفيق أمين:  اسم الطالب

 .إستخدام المواد المركبة كمواد بديلة في المنشآت البحرية: موضوع
Use of composites as alternative materials in ship structures. 

طارق . أحمد الحيوى ، د. د.هبة وائل لهيطة ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .أحمد السيد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0233 

وافق 
 المجلس

 

- : الرياضيات والفيزياء الهندسيةقسم :  حادى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 نعم موسى عبد الواحدأيمن عبد الم:  اسم الطالب

تحسين األداء الفيزيائى لمنظومات حصد الطاقة المتناهية : موضوع
 .الصغر

Enhancing physical performance of micro energy harvesting 

techniques. 

مايسة أمين . نبيل حسن عباسى ، د. د.محمد على العسيرى ، أ. د.أ :تحت إشراف
 .عبد هللا

 سوف يقوم بحضور مؤتمر في اسبانيا بعنوان المهندس المذكور * 
Annual IEEE Connecticut Conference on Industrial 

Electronics, Technology & Automation (CT-IETA). 14-15 

October 2016, USA. 

  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 
رفاً مش           أستاذ متفرغ بالكلية     محمد على العسيرى. د.أ -3
 رئيساً و
مشرفاً            أستاذ متفرغ بالكلية      نبيل حسن عباسى. د.أ -0
 عضواً و
  أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيامصطفى حسين حسن  . د.أ -1

 ًً  عضوا ً
                    جمال محمد الدالل       أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 

 لهندسيةا
نسبة 
 اإلقتباس
 ال تتعدى

35% 

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس

 

- : هندسة الحاسب والنظمقسم :  ثانى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عمرو محمد محمد مراد حسن:  اسم الطالب

 .أمن قواعد البيانات: موضوع

وصية البيانات نموذج لحفظ خص): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
ابلة للنشر معتمدا على األدوار والمهام واألهداف والسياسات الق

 .علماً بةن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (تطبيقات المشروطة و
Role-Task conditional purpose policy based model for 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
 اإلقتباس
 ال تتعدى

 خريف
0230 

وافق 
 المجلس



41 

  0231/ 31/6بتاريخ  حادية عشرةالالجلسة 

privacy preserving data model and applications. 

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

مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ : المهندس المذكور ل  بحث منشور في * 
02/5/0231   

  -: على أن تكون اللجن  مكون  من 

مشرفاً         أستاذ متفرغ بالكلية   محمد سعيد أبو جبل. د.أ -3
 رئيساً و

   ستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوثأ عادل محمد الزغبى    . د.أ -0
 عضواً 

                 يسرى إبراهيم ط     أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -1
 ًً  عضوا ً

03% 

 

 (دراسات عليا)موضوعات عامة 
، والمعروضة على السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث / ألستاذ الدكتور السيد ا المرفوعة منالنظر فى المذكرة  – 3

براما الدراسات العليا ، وذلك : من الئحة الدراسات العليا الباب الثانى ( 33)تعديل المادة بشةن عميد الكلية / األستاذ الدكتور 
رات المطلوبة إلى مقررات القسم وذلك وفقاً لما أوصت ب  بإضافة دبلومة أمان المرور بقسم هندسة المواصالت وإضافة المقر

 .01/3/0231لجنة اللوائح والمناها بجلستها بتاريخ 
 .وافق مجلس الكلية من حيث المبدأ على الدبلومة :القرار

 

اد نتيجة دبلوم النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشةن اعتم - 0
 .ةصحيالهندسة ال: في 0236الدراسات العليا خريف 

 .وافق مجلس الكلية على إعتماد النتيجة :القرار



41 

  0231/ 31/6بتاريخ  حادية عشرةالالجلسة 

 (3)مرفق رقم 
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