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  0218/ 9/1بتاريخ  السادسةالجلسة 

برئاسة السيد األستاذ  0218/ 9/1اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
وكيل الكلية  -خالد السيد جعفر / جلس السيد األستاذ الدكتور، وأمانة سر المعميد الكلية  –عبد العزيز حسانين قنصوة  /الدكتور

 :وقد حضر الجلسة كل من لشئون خدمة المجتمع 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 

   ام رؤساء األقس

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

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

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

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

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

 محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى. د.أ  عمرو أحمد عبد المنعم المصرى. د.أ 

 عفاف خميس إبراهيم العوفى. د.أ  هناء حمدى أبو جبل. د.أ 

   أساتذة من األقسام

 سعيد إسماعيل الخامى. د.أ  محمد السيد سليمان ناجى. د.أ 

 يسرى محمد أنور والية. د.أ  هللا عطيةكمال عطا . د.أ 

 رشدى رجاء زهران. د.أ  حسن أنور الجمل. د.أ 

 فيفى محمد عبد الرسول. د.أ  حسين حسن على. د.أ 

 هانى محمد عبد الجواد عياد. د.أ  عبد الفتاح أنور رزق. د.أ 

 هاشم فهمى عبد الحليم اللبان. د.أ  شريف محمد حافظ أحمد. د.أ 

   يثم محمد ممدوح عوضه. د.أ 

 مدرسين من األقسام  أساتذة مساعدين من األقسام
 زكريا محيى الدين شلومة. د  هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى. د 
   أعضاء مجلس الكلية من الخارج 
 أعضاء من خارج الكلية. ب  أعضاء من داخل الكلية. أ 
 محمد إبراهيمأسامة مهدى . م  إبراهيم فؤاد العرباوى. د.أ 
 أسامة السيد الجناينى. م  محمد نزيه الدرينى. د.أ 
 عصام الدين أحمد ثابت/ د . ح.السيد اللواء أ  راوية محمد منير قنصوة. د.أ 
   هبة وائل صديق لهيطة. د.أ 

 (لتدريبالمدير التنفيذى للمركز الهندسى لقطاع الكهروميكانيكا وا)عصام مصطفى محمد وهبة .. د.أ مدعـوون
 .حسام محمد فريد الحبروك. مجدى عبد المنعم المسيرى ، د. د.أ :اعتذر عن عدم الحضور
 .حسن على حسن وردة. د.أ: تغيب عن الحضور
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نيابة عن  –مجدى عبد العظيم / فى بداية الجلسة قام السيد األستاذ الدكتور 
عبد العزيز قنصوة ، عن مجهوده وعطاؤه خالل / جيه الشكر إلى السيد األستاذ الدكتور أعضاء مجلس الكلية بتو

فيها عمادة الكلية ، وقد عبر السادة اعضاء مجلس الكلية عن عظيم شكرهم الثالث سنوات الماضية والتى تولى 
لصالح رفعة الكلية وتمنى عبد العزيز قنصوة على إخالصه وتفانيه فى العمل / وتقديرهم للسيد األستاذ الدكتور 

 .مجلس الكلية لسيادته التوفيق والرقى خالل الفترة القادمة
 :شرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التاليةثم 
 .1027 ديسمبر 21بتاريخ  1027/1028للعام الجامعى  ةخامسالالتصديق على محضر الجلسة تم : والً أ
 
 

 -:الموضوعات العامة : اً ثاني
جامعاة اسساكندرية ،  –جلس الكلية علماً بإنعقااد لجناة القطااع الهندساى داخال رحااب كلياة الهندساة إحاطة متم  – 1

 .02/10/0212وذلك يوم السبت الموافق 

نوفمبر  01إلى  19إحاطة مجلس الكلية علماً بإنعقاد فعاليات األسبوع النووى الثالث ، وذلك خالل الفترة من تم  – 0
0212. 

 Rosatom Technicalلااى إتفاقيااة التعاااون المشااترك بااين جامعااة اسسااكندرية و عوافااق مجلااس الكليااة  – 0

Academy بروسيا. 

 University of Connecticutعلى إتفاقية التعااون المشاترك باين جامعاة اسساكندرية و وافق مجلس الكلية  - 4
 .(1+1+3)بالواليات المتحدة األمريكية 

 University of Connecticutالمشاترك باين جامعاة اسساكندرية و على إتفاقية التعااون وافق مجلس الكلية  - 5
 UCAU-MENG (Continuing and Distance Engineeringبالواليات المتحدة األمريكياة ، باإقتراح إنشااء 

Education) ماجستير فى الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية. 

قيماة عمال نعاى بجريادة األهارام ( آالف وساتون جنيهااً  ثالثاة)جنيه  0262صرف مبلغ ى مجلس الكلية عل وافق – 6
رف ، وذلك من الحساب المخصص لاذلك مان صافحة حسااب سامى عبد المنعم الج/ بإسم المرحوم األستاذ الدكتور 

 .أعضاء هيئة التدريس

لمى بشأن قيام وزير التعليم العالى والبحث الع. د.إحاطة مجلس الكلية علماً بما ورد من الجامعة بشأن كتاب اتم  – 2
عدد من الجهات والباحثين بنشر األبحاث والبيانات التى تتعارض مع ثوابت الموقف المصارى فاى الشاأن الماائى ، 

والصاادرة عان  اد عليهايمع ضرورة مراعاة كافة الجهات المعنية لضوابط ومعايير اسلتزام بالرسائل المطلوب التأك
/ المحافل المائية الدولية الصاادر قارار بتشاكيلها مان السايد المهنادس لجنة متابعة المشاركات الخارجية لمصر فى 

خااالل تلااك المحافاال ، وعلااى أن يااتم اخطااار إدارة الجامعااة بالنتااائ   0212لساانة  02رئاايس مجلااس الااوزراء رقاام 
 .واألبحاث والبيانات الخاصة قبل نشرها
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 -:الموضوعات العامة :  تابع
نة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فيما انتهت إلياه بجلساتها المنعقادة فاى لج توصياتعلى  وافق مجلس الكلية - 8

 -:فيما يلى  01/10/0212

 .0218أبريل  4عقد المؤتمر العلمى السنوى للكلية يوم األربعاء الموافق  –أ   
 0218أبريل  08إقامة سوق العمل الهندسى الثامن عشر يوم السبت الموافق  -ب 
الموعاد المناساب أو حساب ماا الل خاجامعاة اسساكندرية  –ل باليوبيال الماساى لكلياة الهندساة إقامة اسحتفا -جـ

عميد الكلية فى تشكيل اللجناة الخاصاة / تفويض األستاذ الدكتور ، مع الغرض  رره اللجنة المشكلة لهذاتق
 .باليوبيل

 6لثاانى ، والاذى عقاد فاى الفتارة مان إحاطة مجلس الكلية علماً بإستضافة الكلية لملتقى معمااريى المتوساط اتم  – 9
، حباث تام تغطياة المصااروفات  علاى الميزانياة الخاصاة باالملتقى وافاق مجلاس الكلياة، وكاذلك  10/10/0212إلاى 

 .بالكامل من خالل التبرعات العينية للشركات الراعية

المجتمع وتنمياة البيئاة بشاأن وكيل الكلية لشئون خدمة / التقرير المقدم من السيد األستاذ الدكتور  تم استعراض – 12

وحتى  18، والذى عقد خالل الفترة من  "RETBE’17دور الهندسة نحو بيئة أفضل "الدورة الحادية عشر من مؤتمر 

( 80)محاضارات رئيساية باسضاافة إلاى عارض ومناقشاة ( 6)المؤتمر على عدد ، وقد احتوى  0212ديسمبر  02
، وقااد شااارك " إدارة الطاقااة والمياااه"ك عقااد جلسااة نقاشااية بعنااوان بحااث فااى مجاااالت المااؤتمر المختلفااة ، وكااذل

وأبضااً  (.مصار –العاراق  –األردن  –سويسارا  –أمريكاا  –المانياا  –كنادا )بالمؤتمر باحثين من عادة دول تشامل 
 22189148ؤتمر خالل هذه الادورة ، حياث تام تحقياق فاائض قادره على الميزانية الخاصة بالموافق مجلس الكلية 

، وقدم  دوالر أمريكى 1222باسضافة إلى ( شاً وثمانون جنيه وثمانية وأربعون قر سبعون ألفاً ومائة وتسعة)نيه ج
 .المجلس الشكر للجنة المنظمة على المجهود المبذول فى نجاح المؤتمر
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 شئون هيئة التدريس

 الترقيات والتعيينات: أوالً 
 

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

2 
وائل فتحى راغب  .د

  طانيوس 
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 
  االنشائية 

جاااااـلس القسااااام النظااااار فاااااى إقتاااااراح م
علااااااااااى ماااااااااانح  الموافقااااااااااـةبشااااااااااأن 

ساااااااايادته اللقااااااااب العلمااااااااى لوظيفااااااااه 
بالقسااااام بنااااااءاً علاااااى توصاااااية  أساااااتاذ
 .العلمية الدائمة للترقيات ةاللجن

وافق 
 المجلس

 

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

2 
دينا ممدوح محمود  .د

  نصار 
 مدرس

الهندسة 
  المعمارية 

النظااااار فاااااى إقتاااااراح مجاااااـلس القسااااام 
علااااااااااى ماااااااااانح  الموافقااااااااااـةبشااااااااااأن 
اللقااااااااب العلمااااااااى لوظيفااااااااه  اساااااااايادته

بالقسااااام بنااااااءاً علاااااى  أساااااتاذ مسااااااعد
العلميااااااااة الدائمااااااااة   ةتوصااااااااية اللجناااااااا

 .للترقيات

وافق 
 المجلس

 

 سالتعيين فى وظيفة مدر -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
حمد أرنا ممدوح محمد . د

 البقلى 
مدرس 
 مساعد

الهندسة 
 المعمارية

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 

 مااااااااادرسفاااااااااى وظيفاااااااااة  اسااااااااايادته
علااااااااى درجااااااااة  ابالقساااااااام لحصااااااااوله

 .الدكتوراه

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

2 
محمد صالح سليمان . م 

     طلبه 
 معيد

الهندسة 
  الكيميائية

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادته فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااوله علااااااااى  مساااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

1 
براهيم محمد إشيماء . م 
     براهيم  إ

 معيد
هندسة الرى 
  والهيدروليكا

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 

مااااااااادرس فاااااااااى وظيفاااااااااة  اسااااااااايادته
علاااااااى  ابالقسااااااام لحصاااااااوله مسااااااااعد

 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

3 
حسن محمود محمد . م 

  زيتون
 معيد

الهندسة 
  الكهربية

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادته فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااوله علااااااااى  مساااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

4 
منار محمد عبد . م 

     المقصود 
 معيد

الهندسة 
  الكهربية

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 

مااااااااادرس فاااااااااى وظيفاااااااااة  اسااااااااايادته
علاااااااى ا بالقسااااااام لحصاااااااوله مسااااااااعد

 .درجة الماجستير

وافق 
 لمجلسا

5 
حمد عبد المنعم هاشم أ. م 

  العريان
 معيد

الرياضيات 
والفيزياء 
  الهندسية

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادته فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااوله علااااااااى  مساااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

6 
جاد هللا محمد عبد . م 

  العزيز جاد هللا
 معيد

ات الرياضي
والفيزياء 
  الهندسية

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادته فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااوله علااااااااى  مساااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس
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 %(12نسبة اسعارات على مستوى الكلية  )اسعارات : ثانياً 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 نور خليلأياسر محمد . د.ا 2
ستاذ أ

 متفرغ

الهندسة 
 النووية 
 واالشعاعية 

النظاااار فااااى إقتااااراح مجلااااس القساااام بشااااأن 
 لمادة عاام سيادته ةعارإ تجديدعلى  الموافقة
دارى للمركااز الاادولى لضااوء إكماادير  للعماال

الساانكروترون للعلااوم التجريبيااة وتطبيقاتهااا 
وذلاك فاى اطاار بااألردن فى الشرق االوساط  

  2/1/2112مااااان  عتبااااااراً إياااااة المهماااااة القوم

 .1/1/2112وحتى 

 2أشاهر و 2سانوات و 2عدد سانوات اسعاارة )

 (يوم

 %11: نسبة اسعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

    سمير عبد المنصف غانم. د 1
مدرس 
  متفرغ

الرياضيات 
والفيزياء 
  الهندسية 

النظاااار فااااى إقتااااراح مجلااااس القساااام بشااااأن 
لمادة عاام ه اعاارة سايادت مانحعلاى  الموافقة

ى للهندساااة العاااالبمعهاااد الجيااازة  للعمااال ولأ

وحتااى  11/2/2112ماان  عتباااراً والتكنولوجيااا إ

2/2/2112. 

 %11: نسبة اسعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

3 
براهيم إحمد أسالم إ. د

    يوسف عشرى
  مدرس

الرياضيات 
والفيزياء 
  الهندسية 

ن النظاااار فااااى إقتااااراح مجلااااس القساااام بشااااأ
فى اطاار )اعارة سيادته  تجديدعلى  الموافقة

بجامعااة الملااك عبااد هللا  للعماال (العااام الرابااع
 عتبااااراً إبالساااعودية   -للعلاااوم والتكنولوجياااا 

تااااااريخ ) 1/11/2112وحتاااااى  4/3/2112مااااان 

 .(العقدنهاية 

 %11: نسبة اسعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

4 
محمد صالح السيد . د

    تاحمحمود عبد الف
  مدرس

الرياضيات 
والفيزياء 
  الهندسية 

النظاااار فااااى إقتااااراح مجلااااس القساااام بشااااأن 
اعارة سيادته لمادة عاام  تجديدعلى  الموافقة

بجامعاة االداء  للعمال (فى اطار العاام الثاانى)
 عتبااراً إبالكويات   -الكاويتى للتادريب االهلاى 

 .22/2/2112وحتى  1/3/2112من 

 %11: قسمنسبة اسعارة على مستوى ال

وافق 
 المجلس

5 
وليد محمد فاروق . د

    رياض
  مدرس

الهندسة 
النووية 
  واالشعاعية 

 الموافقاةالنظر فى إقتراح مجلس القسم بشاأن 
 للعمااالسااايادته اعاااارة لمااادة عاااام   مااانحعلاااى 

كباحث فى علوم المواد النووية بمعمل ارجاون 
القااومى لالبحاااث بالواليااات المتحاادة االمريكيااة  

 .1/12/2112من  عتباراً إ

 %11: نسبة اسعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

 %(12نسبة اسعارات على مستوى الكلية  )اسعارات :  تابع

  مدرس    نادر رجب يوسف عمار. د 6
الهندسة 
البحرية 

  وعمارة السفن 

النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشاااأن 
  عااملمادة اعارة  سيادته منحعلى  الموافقة
كليااة  –بجامعااة الملااك عبااد العزيااز  ماالللع

 عتبااااراً إبالساااعودية   -الدراساااات البحرياااة 

 .31/1/2112وحتى  1/2/2112من 

 %11: نسبة اسعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

وافق النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشاااأن  هندسة االنتاج   مدرسمحمد سمير محمد سعيد . د 7
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  تاااداب كلاااىانسااايادته  مااانحعلاااى  الموافقاااة غيث
للعماال بالجامعااة المصاارية اليابانيااة للعلااوم 

 .22/1/2112من  عتباراً إ والتكنولوجبا

 %12: نسبة اسعارة على مستوى القسم

 المجلس

 

 اسجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة:  اً لثثا

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 وليد جالل الدين عارف. د 2
ستاذ أ

 مساعد 

هندسة 
الحاسب 
  والنظم 

النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشاااأن 
الطلااب المقاادم ماان ساايادته علااى  الموافقااة

بادون مرتاب  ةخاصاال ةجـــــــــازاأل تجديدل
تاااااى تعمااااال بشاااااركة لمرافقاااااة الزوجاااااة ال

(Princton Technologies ) بواليااة إنااديانا- 

ى فا)لمدة عام بالواليات المتحدة االمريكية 
مااان  عتبااااراً إ (اطاااار العاااام التاساااع عشااار

 . 31/2/2112حتى  1/2/2112

 اليوجد  : ةعدد سنوات اسعار

رفض 
مجلس 
الكلية منح 
سيادته 
 األجازة

 يمن محمد عمرى عقيلأ. د 1
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 

  نشائية سا

النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشاااأن 
الطلااب المقاادم ماان ساايادته علااى  الموافقااة

بادون مرتاب  ةخاصاال ةجـــــــــازاأل يدتجدل
تاى تعمال بجامعاة والياة لمرافقة الزوجاة ال

فااى اطاار العااام الثااامن )لماادة عاام لويزياناا 

حتااااااى  3/1/2112ماااااان  عتباااااااراً إ (عشاااااار

2/1/2112 . 

 سنتين  : ةعدد سنوات اسعار

رفض 
مجلس 
الكلية منح 
سيادته 
 األجازة

 فقة الزوج أو الزوجةاسجازات الخاصة بدون مرتب لمرا: تابع 

3 
محمد حمدى سيد مرسى . د

 عثمان
 مدرس

الهندسة 
  الكهربية 

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشااأن 
الطلاب المقادم مان سايادته علاى  الموافقة

باااادون  ةخاصااااال ةجــــــــااااـازاأل تجدياااادل
تى تعمل بجامعة مرتب لمرافقة الزوجة ال

 عتباااراً إ لماادة عااام ثااانىبكناادا  –ماكجياال 

 . 3/1/2112حتى  4/1/2112من 

 اليوجد  :عدد سنوات اسعاره 

وافق 
 المجلس

 

ً رابع    -: اسستقاالت ونهاية الخدمة:  ا

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
حمد وائل محمد عبد أ. د

 الرازق الحبشى
 مدرس 

الهندسة 
 الكهربية

النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
لة االسااااااااتقاعلااااااااى  الموافقااااااااةبشااااااااأن 

المقدمااااااة ماااااان ساااااايادته إعتباااااااراً ماااااان 

التاااااااااااااااااااااريخ التااااااااااااااااااااالى ) 1/11/2112

 .(النتهاء االعارة

وافق 
 المجلس

 مدرس  سارة خليل المصرى. د 1
الهندسة 
 المعمارية

النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
االسااااااااتقالة علااااااااى  الموافقااااااااةبشااااااااأن 

المقدمااااااة ماااااان ساااااايادتها إعتباااااااراً ماااااان 

التاااااااااااااااااااريخ التااااااااااااااااااالى ) 12/11/2112

االجااااااااازة الخاصااااااااة باااااااادون  النتهاااااااااء

وافق 
 المجلس
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 .(مرتب لمرافقة الزوج
 

- :اسنتدابات :  اً خامس
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 مجدى حسين ناجى   . د.أ 2
ستاذ أ

  متفرغ

هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

النظاااااار فاااااااى اقتااااااراح مجلاااااااس القسااااااام 
ناااااااادب مااااااااد علااااااااى  ةبشااااااااأن الموافقاااااااا

اع للعمااااال ككبيااااار خباااااراء بقطاااااسااااايادته 
مكتاااااااااب مااااااااادير مكتباااااااااة االساااااااااكندرية 

،  1/3/2112لماااااادة عااااااام إعتباااااااراً ماااااان 

وذلااااااااك يااااااااومى األربعاااااااااء والخماااااااايس 

 .ساعة أسبوعياً  11لمدة 

وافق 
 المجلس
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 -:اسنتدابات :  تابع

1 
مدحت عبد المعطى . د.أ

 مصطفى  

ستاذ أ
ورئيس 
 قسم 

الهندسة 
 الصحية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس ندب سيادته  على ةالموافق

بجامعة فاروس للفصل الدراسى الثانى 

 1، وذلك يوم األثنين لمدة  2112/2112

 .ساعات أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 مدرس حمد عبد الرحمن    أسامية . د 3
الهندسة 
 الصحية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس بالمعهد على ندب سيادته  ةالموافق

ببرج العرب   –ة والتكنولوجيا العالى للهندس
خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 1لمدة  األثنينوذلك يوم ،  2112/2112

 .ساعات أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 مدرس مى عبد الفتاح فايد    . د 4
الهندسة 
 الصحية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس بالمعهد على ندب سيادته  ةالموافق

بكين   –لعالى للهندسة والتكنولوجيا ا
مريوط  خالل الفصل الدراسى الثانى للعام 

، وذلك يوم األثنين  2112/2112الجامعى 

 .ساعات أسبوعياً  1لمدة 

وافق 
 المجلس

 

 -: ما يستجد من أعمال: اً سادس
 22/12/2112لمنعقدة بتاريخ الرياضيات والفيزياء الهندسية بجلسته ااقتراح مجلس قسم  وافق مجلس الكلية على – 1

باسم شوقى عبد المنعم متولى لشغل وظيفة  /  من المهندس سعد فؤاد محمد على الزفتاوى بدالً /  دال المهندســستبال
قرار  تصويبقرر مجلس الكلية ، وعليه على منه فى مجموع الدرجات أحيث انه ( شعبة رياضيات)معيد بالقسم 

ليصبح قبول  12/11/2112بتاريخ ( 3)فى شئون هيئة التدريس ، فى جلسته رقم ( 2 –البند سادساً )مجلس الكلية 

سعد فؤاد محمد على الزفتاوى لوظيفة معيد / يسرا مجدى أحمد شمس ، وترشيح المهندس / إعتذار ترشيح المهندسة 
 .بالقسم

كلية للدراسات العليا والبحوث ، بشأن وكيل ال/ المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور وافق مجلس الكلية على  - 2

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، وعضوية / تشكيل لجنة الجوائز الداخلية بالكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور 
- :كالً من 

  سعيد إسماعيل الخامى/ السيد األستاذ الدكتور 
  محمد نزيه الدرينى/ السيد األستاذ الدكتور 
 راوية منير قنصوة/ تاذ الدكتور السيدة األس 
  هبة وائل لهيطة/ السيدة األستاذ الدكتور 

 الشئون التعليمية

توصية لجنة شئون  الموضوع م
 طالب

 القرار

النظر فى الموافقة على توصية مجلس قسم الرياضيات  1
والفيزياء الهندسية بإلغاء مذكرة الفيزياء العملية 

للعام الجامعى والتمارين للفصل الدراسى الثانى 
0212/0218. 

وافق مجلس الكلية على توصية  
مجلس القسم بإلغاء مذكرة الفيزياء 
العملية فى صورتها المطبوعة ، مع 
ضرورة توفير نسخة الكترونية 

PDF على الموقع االلكترونى للكلية 

 تم إحاطة مجلس الكلية علماً  / بخطاب األستاذ الدكتور إحاطة مجلس الكلية علماً  0



22 

  0218/ 9/1بتاريخ  السادسةالجلسة 

ادته لتوصية المستشار رئيس الجامعة بشأن إعتماد سي
القانونى للجامعة بحفظ التحقيق فى واقعة فقد كراسة 

للفرقة اسعدادية ( فصل ثان)إجابة لمادة الرياضيات 
 . 0216/0212للعام الجامعى 

النظر فى توصية مجلس إدارة البرام  العلمية  0
 05/10/0212بتاريخ ( 11)المتخصصة فى جلسته رقم 

من كل طالب ( مائة جنيه)جنيه  122بشأن تحصيل مبلغ 
ربيع )بالبرام  العلمية المتخصصة فى كل فصل دراسى 

، ويتم إيداعها فى حساب الكلية لصالح طلبة ( وخريف
البرام  ، وذلك لسداد مصروفات الطالب فى حالة وفاة 

 .ولى أمر الطالب خالل فترة الدراسة فى البرام 

الكلية على أن يتم وافق مجلس  
من % 2,5التحصيل بواقع 

 122الرسوم الدراسية بحد أدنى 
 جنيه عن كل فصل دراسى

وكيل / النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور  4
التنفيذى دير الكلية للدراسات العليا والبحوث والم

للبرام  العلمية المتخصصة ، بشأن التقدم للحصول على 
- :للبرام  التالية  (ABET)لى اسعتماد الدو

 برنام  هندسة الغاز والبتروكيماويات .1

 برنام  هندسة الكهروميكانيكا .0

 برنام  الحاسبات واستصاالت .0

وذلك إعماالً لقرارات لجنة القطاع الهندسى فى هذا 
 .الشأن

 وافق مجلس الكلية 
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 العالقات الثقافية
- : المؤتمرات العلمية :أوالً 

- : رتقرير حضور مؤتم
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 الرحمن حمد عبدأعادل  .د.ا 1
أستاذ متفرغ 
بقسم الهندسة 
 الميكانيكية

النظر فى اقتراح  مجلس القسم ولجناة الكلياة للعالقاات 
الثقافية بالموافقة على التقرير المقادم مان سايادته عان 
حضاااوره الماااؤتمر الااادولى الثاااامن لميكانيكياااا الموائاااع 

 WSEASانتقااال الحاارارة والكتلااة التااابع الكاديميااة و
حتااااى  06/4/0212والااااذى عقااااد خااااالل الفتاااارة ماااان 

بمديناااة فينيسااايا بايطالياااا وقاااد تااام إلقااااء  08/4/0212
 .محاضرة عن المؤتمر بالقسم

وافق 
 المجلس

 حمد السعيد الورادنىأ .د 0
درس بقسم م

الهندسة 
 الميكانيكية

لجناة الكلياة للعالقاات النظر فى اقتراح  مجلس القسم و
الثقافية بالموافقة على التقرير المقادم مان سايادته عان 
حضوره المؤتمر العاشر لالحتراق فاى البحار المتوساط  

حتااااى  12/9/0212والااااذى عقااااد خااااالل الفتاااارة ماااان 
بمديناااة ناااابولى بايطالياااا وقاااد تااام إلقااااء  01/9/0212

 .محاضرة عن المؤتمر بالقسم

وافق 
 المجلس

 

- : الدراسية جازاتاس :اً نيثا
- :االيفاد للتدريب وجمع المادة العلمية   – أ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

1 
سامية السيد مجاهد . م

 حافظ

ساعد بقسم مدرس م
هندسة الحاسب 
 والنظم

بالموافقاة علاى ايفااد النظر فى اقتراح مجلس القسام 
سااايادتها للتااادريب وجماااع الماااادة العلمياااة الخاصاااة 

الة الاااادكتوراه ماااان المملكااااة المتحاااادة وذلااااك برساااا
لالساتفادة ماان المنحااة المقدمااة لساايادتها ماان جامعااة 

Staffordshire  لمااادة ساااتة أشاااهر إعتبااااراً مااان
 .تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل

تاااااااااريخ تعيااااااااين ساااااااايادتها ماااااااادرس مساااااااااعد )
5/12/0214.) 

وافق 
 المجلس
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- : جازة دراسيةاأل مد  – ب
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

1 
محمد صالح الدين . م
 هللا مسعد عبد

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة الكهربية 
وعضو االجازة 
الدراسيه بجامعة 
 ماكماستر بكندا

النظر فى اقتراح مجلس القسام ولجناة الكلياة للعالقاات 
الثقافيااة بالموافقااة علااى مااد االجااازة الدرسااية لساايادته 

اعتباااراً ماان ( ام السااادسفااى اطااار العاا)أربعااة اشااهر 
بااااادون مرتاااااب أو  00/4/0218حتاااااى  04/10/0212

 .تاريخ المناقشة أيهما أقرب تاريخاً 
للحصاول علاى درجاة  04/10/0210سافر سيادته فاى)

اخااار ماااد حصااال علياااه العاااام  –الااادكتوراه مااان كنااادا 
 (.بمرتب 00/10/0212الخامس حتى 

وافق 
 المجلس

 

- :جازة الدراسية تغيير غرض اسيفاد مع مد األ  – جـ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

1 
حمد جابر رشوان أ .م

 بديوى 

عيد بقسم الهندسة م
االنشائية وعضو 
االجازة الدراسية 
 بجامعة مانيتوبا بكندا

النظااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجناااة الكلياااة 
للعالقاااات الثقافياااة بالموافقاااة علاااى تغييااار غااارض 

لاى الماجساتير الاى الحصاول االيفاد مان الحصاول ع
علااى الاادكتوراه ماان جامعااة مانيتوبااا  بكناادا مااع مااد 
االجااازة الدراسااية لساايادته لماادة عااام ثالااث اعتباااراً 

 .بمرتب 00/9/0218حتى  04/9/0212من 
للحصول على درجة  04/9/0215سافر سيادته فى)

اخاار مااد حصاال عليااه العااام  –الماجسااتير ماان كناادا 
 (.00/9/0212الثانى حتى 

وافق 
 المجلس

 

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

1 
حمد سعيد أبراهيم إ .م
 هللا عبد

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة الكيميائية 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
ميسوراى بالواليات 
 المتحدة االمريكية

لعالقاات النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلياة ل
الثقافيااة بالموافقااة علااى ماانح ساايادته عااام للتاادريب 

الياااااوم التاااااالى ) 19/9/0212العملاااااى اعتبااااااراً مااااان 
 .بدون مرتب 18/9/0218حتى ( للمناقشة

للحصاول علاى درجاة  19/1/0214سافر سايادته فاى)
اخاار مااد حصاال عليااه العااام  –الاادكتوراة ماان امريكااا 

فاى  نااق  الدرجاة -بمرتاب 18/1/0218الراباع حتاى 
18/9/0212.) 

وافق 
 المجلس

- : برنام  الجامعة المصرية اليابانية :ثالثاً 
- :الموافقة على بدء الدراسة بالبرنام    – أ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 ية على حامد سامىآ. م 1
ساعد بقسم مدرس م

الرياضيات والفيزياء 
 ةالهندسي

كليااااة النظاااار فااااى اقتااااراح مجلااااس القساااام ولجنااااة ال
 للعالقات الثقافية بالموافقة على بدء دراسة سيادتها

للحصااول علااى درجااة الاادكتوراه ببرنااام  الجامعااة  
المصاارية اليابانيااة للعلااوم والتكنولوجيااا اعتباااراً ماان 

ولماادة ثااالث ساانوات بمرتااب يصاارف  0218فبراياار 
 .بالداخل على نفقة البعثات

تااااااريخ تعياااااين سااااايادتها مااااادرس مسااااااعد فاااااى )
15/5/0212.) 

وافق 
 المجلس

0 
براهيم رشاد إمحمد . م

 السروجى
ساعد بقسم مدرس م

الرياضيات والفيزياء 

النظاااار فااااى اقتااااراح مجلااااس القساااام ولجنااااة الكليااااة 
للعالقات الثقافية بالموافقة علاى بادء دراساة سايادته 
للحصاااول علاااى درجاااة الااادكتوراه ببرناااام  الجامعاااة 

وافق 
 المجلس
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ولوجيااا اعتباااراً ماان المصاارية اليابانيااة للعلااوم والتكن ةالهندسي
ولماادة ثااالث ساانوات بمرتااب يصاارف  0218فبراياار 

 .بالداخل على نفقة البعثات
تاااااااااريخ تعيااااااااين ساااااااايادته ماااااااادرس مساااااااااعد )
 (.6/11/0212)فى
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 الدراسات العليا
- :الهندسة اسنشائية قسم : أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 روى أحمد يوسف إبراهيمم:  اسم الطالب

محاكاة األعمدة المركبة بقطاعات بوليمرية مسلحة باأللياف : موضوع
 .الزجاجية المحاطة بالخرسانة والمعرضة لقوى ضغط محورية

Simulation of composite columns consisting of GFRP 

profiles encased in concrete subjected to axial 

compression. 

 .شيرين مصطفى سويلم. محمد إبراهيم النجار ، د. د.أ:  افتحت إشر

 دكتوراه
 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 محمد أحمد على أحمد إمام:  اسم الطالب

 .خواص خرسانة الجيوبوليمر من خبث األفران المطحون: موضوع
Properties of ground granulated blast furnace slag 

geopolymer concrete. 

عبد المعطى محمد عبد . د.على عبد الحكم على ، أ. د.أ:  رافتحت إش
 .المعطى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 رنا الجبالى عبد النبى عمر:  اسم الطالب

التغيرات الكهروكيميائية و الميكانيكية لصلب الخرسانة : موضوع
 .المسلحة نتيجة عملية إستخالص أيونات الكلوريدات

Electrochemical and mechanical change of steel 

reinforced concrete due to electrochemical chloride 

extraction. 

 .منى عبد العزيز السلماوى. يحيى محمد صبرى ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 حسام محمود أحمد عبد المجيد:  اسم الطالب

 .تأثير دهانات عزل المياه واسضافات على نفاذية الخرسانة: ضوعمو
Effect of water proofing coatings and admixtures on 

concrete permeability. 

عبد المعطى محمد عبد . د.حافظ السيد اليمنى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .المعطى

ماجستير 
 الهندسة

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة اسنشائية  قسم: تابع 

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 حمادة محمد كامل محمد سال:  اسم الطالب

 .نموذج لتقدير المخاطر في مشاريع الخطوط الدولية: موضوع
نموذج لتقدير المخاطر في مشاريع ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (خطوط األنابيب الدولية
Risk assessment model for cross-country pipelines 

projects. 

ريمون فايق . د.هشام عبد الخالق عبد الخالق ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .عزيز
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

* International Conference for Sustainable 

Construction and Project Management in Cairo, 

Egypt, ICSPM 2016, March 29-31. 

* American Journal of Civil Engineering, Vol.4, No. 

1, 2016 – online February, 23, 2016. 

* International Journal of Latest Technology in 

Engineering, Management & Applied Science 

(IJLTEMAS), Vol. VI, June 2017. 

*Journal of Buildings and Sustainability, Vol. 2, 

June 2017. 

* International Journal of Innovative Research in 

Engineering & Management (IJIREM) Vol. 3, 

March 2016. 

وافق مجلس القسم على عدم إعادة المقررات التي مر عليها سبع * 
سنوات للظروف المرضية التي مر بها المهندس المذكور ودخوله 
المستشفى أكثر من مره لعالجه من قصور بالشرايين التاجية وعمل 

 .أكثر من عملية في القلب
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً                 بد الخالق  أستاذ بالكليةهشام عبد الخالق ع. د.أ -1
 رئيساً و
   أستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق حسام الدين حسنى محمد     . د.أ -0

  عضواً 
                        أستاذ بالكلية شريف محمد حافظ            . د.أ -0

 عضواً 

 دكتوراه
نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

00% 

 خريف
0228 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة اسنشائية قسم : تابع 

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد محمد أحمد محمد إسماعيل:  اسم الطالب

 .توزيع األحمال في الكبارى الخرسانية المسلحة المشطولة: موضوع
توزيع األحمال الحية في الكبارى ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
كونة من بالطات وكمرات طبقا للكود الخرسانية المسلحة المشطولة الم

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (المصرى
Live load distribution for RC skew slab girder 

bridges according to the Egyptian code. 

 .جهاد عز الدين رشاد. طارق إبراهيم عبيدو ، د. د.أ: تحت إشراف
 : شور في المهندس المذكور له بحث من* 

* RETBE'17, 18 - 20 December 2017, Alexandria. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً        طارق إبراهيم عبيدو        أستاذ بالكلية            . د.أ -1
 رئيساً و
   أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة    هانى أحمد على عبد هللا. د.أ -0

  عضواً 
                   التونى محمود التونى       أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -0

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

15% 

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد عبد الجواد محمد شحاته:  اسم الطالب

 .تأثير الرياح على الكبارى الملجمة والكبارى المعلقة: موضوع
 (تأثير الرياح على الكبارى الملجمة): ن البحث ليصبح مع تحديد عنوا

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث
Wind effect on cable stayed bridges. 

. محمد حسن شلبى ، د. هشام على زين الدين ، د. د.أ: تحت إشراف
 .سامح زينهم إبراهيم

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
* RETBE'17, 18 - 20 December 2017, Alexandria. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
    كامل سيد أحمد قنديل    أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية   . د.أ -1

 رئيساً 
مشرفاً    هشام على زين الدين   أستاذ ورئيس القسم بالكلية. د.أ -0
  عضواً و
                               بالكلية محمد محمود الحويطى     أستاذ. د.أ -0

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة اسنشائية قسم : تابع 

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 جهاد أحمد محمد محمد نصير:  اسم الطالب

لى أحمال سلوك البالطات الخرسانية المسلحة المعرضة إ: موضوع
 .مركزة أو أحمال خطية

سلوك اسنحناء للبالطات الخرسانية ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بأن هذا التحديد ال يمس  (المسلحة المعرضة إلى أحمال مركزة

 .جوهر البحث
Flexural behavior of reinforced concrete slabs 

subjected to concentrated loads. 

زكى إبراهيم محمود . د.محيى الدين صالح شكرى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .محمد طاهر هاشم. ، د
مجلة هندسة اسسكندرية : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

   10/10/0212بتاريخ 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                   محمد إبراهيم النجار         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1
 رئيساً 

   مجدى السيد قاسم           أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة. د.أ -0
  عضواً 

مشرفاً            محى الدين صالح شكرى  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً و
مشرفاً           زكى إبراهيم محمود         أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -4
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 دسيةالهن

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

19% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 

 :الهندسة الكهربية قسم : ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 حازم عبد الحميد محمد الفحام:  اسم الطالب

 .مقترح نظام فحص بالموجات الميكروموجية وتطبيقه: موضوع
 .عايدة على الشافعى. طايل ، د مظهر بسونى. د.أ أ: تحت إشراف

مقترح نظام إختبار بالموجات : رأت اللجنة تعديل عنوان البحث إلى 
 .الميكروموجية وتطبيقه

A proposal microwave examination system and its 

application.  

 دكتوراه
 خريف
0229 

وافق 
 المجلس

 هشام أحمد حسن عابدين:  اسم الطالب
 .ات الجينات الخوارزمية في توجيه الصواريخإستخدام: موضوع

Using genetic algorithms in missile guidance. 

طلعت محمد عبد المنعم . د.محمد زكريا مصطفى ، أ. د.أ أ: تحت إشراف
  .عالء الدين السيد حافظ. ، د

 دكتوراه
 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 نهى السيد أحمد الطنطاوى:  لطالباسم ا

تحليل التوافقيات لنظام الخاليا الفوتوفولتية بشركة البحيرة لتوزيع : موضوع

 .الكهرباء
Harmonic analysis of photovoltaic in Buhayrah 

company for electricity distribution (BCED). 

 .ن يوسفكريم حس. د.طلعت محمد عبد المنعم ،أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 

 نيرة عبد الحليم عيسى أحمد:  اسم الطالب

تصميم وتحليل األداء للمشفر التوافقى و المستحث بشفرة التوقع : موضوع
 .الخطى

ماجستير 
العلوم 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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 Implementation and performance analysis adaptive code الحكم

excited linear predictive coding. 

 .نهى عثمان قرنى. د.أنسى أحمد عبد العليم ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

17
th

 Conference on Language Engineering 6-7 December 2017, 

at The Faculty of Engineering Ein Shams University, Egypt. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                        أستاذ متفرغ بالكلية   سعيد السيد إسماعيل الخامى. د.أ -1

 رئيساً 
  أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة أسيوط  هانى سليم جرجس          . د.أ -0

  عضواً 
مشرفاً             أستاذ متفرغ بالكلية     أنسى أحمد عبد العليم       . د.أ -0
 عضواً و
مشرفاً                     أستاذ بالكلية     نهى عثمان قرنى             . د.أ -4
 عضواً و

 الهندسية
نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

00% 

 إسراء محمد عبد السميع على غراب:  اسم الطالب

 .يةمبدء التشتت في زيادة أمن شبكة االتصاالت الالسلك: موضوع
تشتيت متعدد األبعاد لتأمين شبكات مركبات ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (وإنترنت األشياء الالسلكية
Multidimensional diversification for secure IoT and 

vehicular wireless communication. 

محمد عمرو محمود مختار . د.مد رزق ، أمحمد رزق مح. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد محمود محمود عزب. ، د
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

* 8th IEEE Annual Information Technology, Electronics and 

Mobile Communication Conference (IEMCON), 2017, 

University of British Colombia, Vancouver, Canada. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                  أستاذ متفرغ بالكلية   سعيد السيد إسماعيل الخامى      . د.أ -1

 رئيساً 
  أستاذ بالمعهد القومى لإلتصاالت    هشام محمد عبد الغفار البدوى  . د.أ -0

 عضوا ً
  تفرغ بالكليةأستاذ مساعد م    محمد رزق محمد رزق              . د.أ -0

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

 عضواً مشرفاً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 ين كامل مسلممها فتحى حس:  اسم الطالب

 .شبكات الراديو السحابية النفاذية: موضوع
تعظيم كفاءة أداء الطاقة لشبكات ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (الراديو السحابية النفاذية
Performance optimization of energy - efficient cloud 

radio access network. 

محمد عبد الرحمن . د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .باسم محمود مختار. عبده ، د

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
13

th
 International Wireless Communications and 

Mobile Computing Conference (IWCMC), Spain, 

20
th

-30
th

 July 2017. 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

11% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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  -: كونة من على أن تكون اللجنة م
                    أنسى أحمد عبد العليم      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1

 رئيساً 
هيثم صفوت حمزه           أستاذ بكلية الحاسبات جامعة . د.أ -0

  عضواً  القاهرة
محمد رزق محمد رزق        أستاذ مساعد متفرغ بالكلية  . د.أ -0

 عضواً مشرفاً و
أستاذ مساعد بمعهد بحوث  بد الرحمن عبده    محمد ع. د.أ -4

                    المعلوماتية بمدينة 
مشرفاً              األبحاث العلمية                                           

 عضواً و

 ينة إبراهيم عبد المقصود عبد الحليمأم:  اسم الطالب

 .أمثلة خطة توسيع شبكة النقل عن طريق مستعمرات النمل: موضوع
تحسين أمن الشبكات بإستخدام ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (خوارزمية مختلطة
Network security optimization using hybrid algorithm. 

حسام الدين مصطفى . حسن محمد الكمشوشى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .عبده
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

2017, 2nd International Conference on Advanced 

Technology and Applied Science,(ICaTAS 2017), September 

12-14, 2017, Alexandria, Egypt. Arab Academy for Science 

and Technology and Maritime Transport. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً              أستاذ متفرغ بالكليةحسن محمد الكمشوشى . د.أ -1
 رئيساً و
                     أنسى أحمد عبد العليم   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضوا ً 
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة   اتى      حمدى أحمد الميق. د.أ -0

 عضواً   المنصورة

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

11% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 آيه إبراهيم أمين:  اسم الطالب

 .تحسين أداء الحوسبة السحابية: موضوع
Improving the performance of cloud computing. 

نيرة . والء محمد شتا ، د. د.محمد عمرو مختار ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمود صادق

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
17

th
 IEEE International Symposium on Signal 

Processing and Information Technology (ISSPIT), 

Bilbao, Spain, December 18-20, 2017. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

والء محمد شتا                   عميد معهد بحوث المعلوماتية . د.أ -1
 مدينة 

مشرفاً             األبحاث العلمية                                            
 رئيساً و
بكلية الحاسبات و حاتم محمد سيد عبد القادر    أستاذ . د.أ -0

 المعلومات جامعة 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

16% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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                                 المنوفية                                           
  عضواً 

    أستاذ مساعد متفرغ بالكلية     محمد رزق محمد رزق          . د.أ -0
 عضواً 

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

شكيل ت
لجنة 
اسمتحان 
 الشامل

 محمود جمال جمعة عبد هللا:  اسم الطالب

الغير منقسمة المعدلة  CSMALCAنموذج ماركوف للـ : موضوع
 .لشبكات اسستشعار الالسلكية

Markov model of modified unslotted CSMALCA for 

wireless sensor networks. 

محمد رزق محمد . د.مجدى عبد العظيم أحمد ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .رزق

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                            حسام محمد حسان شلبى   أستاذ بالكلية. د.أ -1

 رئيساً 
أستاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا أحمد    مجدى عبد العظيم . د.أ -0

                           والبحوث
مشرفاً                                                                           

 عضواً و
                            أستاذ بالكلية           نهى عثمان قرنى. د.أ -0

 عضوا ً 

 
 خريف
0216 

وافق 
 المجلس
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 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 عماد الدين عباس مزيد عبد ربه:  اسم الطالب
التداخل الطبقى في تصمم بروتوكوالت الشبكات الالسلكية المعرفة : موضوع
 .برمجياً 

. سكوت ميدكيف ، د. د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .ىمصطفى يسرى النعناع

مجدى عبد العظايم أحماد وكيال الكلياة للدراساات العلياا . د.وذلك بإضافة أ
 .والبحوث إلى لجنة اسشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته

 دكتوراه
 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
  المشرفين

 دكتوراه مدحت سيد عبد الحميد السيد:  اسم الطالب
 خريف
0226 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 

بناء 
الستنفاذ 
فرص 
دخول 

اإلمتحان 
  الشامل

 دكتوراه منى إبراهيم محمد أبو زهرة:  اسم الطالب
 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة المعمارية قسم : ثالثاً 

منح 
 الدرجات

 شريف أشرف عبد القادر مرسى:  اسم الطالب

مدخل )معية الحضرية تنسيق الموقع المستدام للمدن الجا: موضوع

  .(أيكولوجى
Sustainable landscape of urban educational 

campuses –" Ecological approach".  
 .إنجى أحمد الشريف. خالد السيد الحجلة ، د. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 سارة محمد أمين حمادة:  اسم الطالب
م  أساليب التصميم التي تتمحور حول اسنسان في د: موضوع

 . بإستخدام العمارة التفاعلية كأداة: مرحلة التصميم المبكرة 
Integrating human – centered design methods in 

the early design stage: Using interactive 

architecture as a tool.  
طارق . د.، أ( مه هللارح)مصطفى مرسى العربى . د.أ:  تحت إشراف

 .زياد محمد طارق الصياد. عبد الحميد فرغلى ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

  راجى على مصطفى السيد الجندى:  اسم الطالب
إلستدامة إعادة إستخدام المباني التراثية الصناعية كمنه  ل :موضوع

 .و الحفاظ على المباني التراثية في مصر
محمد عاصم . د.طارق عبد الحميد فرغلى ، أ. د.أ: تحت إشراف

 .دينا محمد نصار. محمود حنفى ، د
إعادة اسستخدام كمدخل : رأت لجنة الحكم تعديل عنوان البحث إلى * 

 .لإلستدامة نحو الحفاظ على المباني التراثية الصناعية في مصر
Adaptive Re-use as a sustainable approach 

towards industrial heritage conservation in Egypt. 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد محمد محمد صادق بزالو:  اسم الطالب

 .العمارة الحركية: موضوع
و تطبيق التوجهات نه  نح): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بأن هذا التحديد ال يمس  (الحركية في عملية التصميم المعمارى

 .جوهر البحث
Kinetic architecture: An approach towards 

implementing kinetic trends in architectural design 

process. 

 .رانيا عبد العزيز رسالن. على فؤاد بكر ، د. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في  *

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً            أستاذ بالكلية            على فؤاد بكر        . د.أ -1
 رئيساً و
                           هانى عبد الجواد عياد     أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
   هبة فاروق أبو الفضل   أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة. د.أ -0

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

18% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد فتحى عبد العزيز عبد العال:  اسم الطالب

الدم  بين الهوية المصرية و التكنولوجيا الحديثة في : عموضو
 .تصميم مبانى مكتفية ذاتيا من الطاقة
الدم  بين الهوية المصرية ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 –والتكنولوجيا الحديثة في تصميم مبانى مكتفية ذاتيا من الطاقة 
بأن هذا علماً  (دراسة تطبيقية من خالل مبانى الوكاالت في مصر

 .التحديد ال يمس جوهر البحث
Integration between Egyptian identity and modern 

technology in order to design energy self- sufficient 

buildings, (Applied study through Wakala 

buildings in Egypt). 

 .ارىسامر محمد السي. إبراهيم السيد معروف ، د. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

   طارق عبد الحميد فرغلى    أستاذ ورئيس القسم بالكلية   . د.أ -1
 رئيساً 

        وليد فؤاد عمر               أستاذ بكلية الفنون الجميلة. د.أ -0
 عضواً 

مشرفاً       إبراهيم السيد معروف     أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -0
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

05% 

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس

 نورهان يسرى أحمد عدس:  اسم الطالب

التأثير المتبادل بين التخطيط العمرانى والسلوك اسنسانى : موضوع
 .جتمعات الحضريةفي الم

Mutual influence between urban planning and 

human behavior in urban communities. 

إبراهيم السيد . د.يسرى عبد القادر عزام ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .معروف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria 
  -: لجنة مكونة من على أن تكون ال

          محمد عبد العال إبراهيم    أستاذ متفرغ بالكلية       . د.أ -1
 رئيساً 

مشرفاً        يسرى عبد القادر عزام     أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً و

رئيس القسم بكلية أستاذ وحاتم عبد المنعم الطويل    . د.أ -0
 الهندسة 

                          جامعة الدلتا                                        
 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

0215% 

 0214 ربيع
وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 نهى محمد على محروس حسانين:  اسم الطالب

 .العمارة الصينية: موضوع
طبقة الفان  شوى على مخطط ): تحديد عنوان البحث ليصبح مع 

علماً بأن هذا  (دسوق، كفر الشيخ ، مصر: إستعماالت األراضى 
 .التحديد ال يمس جوهر البحث

Feng Shui layer over land use plan: Desuk, Kafr 

Elshekh, Egypt. 

 .يسرى مصطفى عزام. على فؤاد بكر ، د. د.أ:  تحت إشراف
 :مهندس المذكور له بحث منشور في ال* 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً              أستاذ بالكلية       على فؤاد بكر           . د.أ -1
 رئيساً و
             منى حسن المصرى     أستاذ بكلية الفنون الجميلة. د.أ -0

 اً عضو
                     أستاذ مساعد بالكلية دينا سامح طه          . د.أ -0

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

05% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 ياسمين نشأت سعيد عبد العزيز:  اسم الطالب

 .تحسين كفاءة أداء المدن الساحلية سيكولوجيا: موضوع
المساحات الزرقاء وعالقتها ) : نوان البحث ليصبح مع تحديد ع

وتأثيرها على النفسية اسنسانية وتطور جودة المعيشة في 
 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (اسسكندرية ، مصر

Blue spaces' influences on the enhancement of 

human psychology and the quality of life in 

Alexandria, Egypt. 

 .يسرى مصطفى عنانى. د.على فؤاد بكر ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                 أستاذ بالكلية       حسن كمال عبد السالم    . د.أ -1
 رئيساً 

        أستاذ بكلية الفنون الجميلة  هدى عبد القادر عزام     . د.أ -0
 عضواً 

مشرفاً                على فؤاد بكر               أستاذ بالكلية. د.أ -0
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

12% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سارة عبد العزيز عبد المنعم محمد الجزيرى:  اسم الطالب

 .المحاكاة في التخطيط العمرانى: موضوع
: المحاكاة في التخطيط الحضرى ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

تقييم اسنبعاثات المرورية لتحقيق إستدامة البيئة المبنية، اسسكندرية 
 .لتحديد ال يمس جوهر البحثعلماً بأن هذا ا (، مصر

Simulation in urban planning: Estimation of 

transport emissions to achieve sustainable built 

environment, Alexandria, Egypt. 

 .محمد أحمد نصر. على فؤاد بكر ، د. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

9
th

 International Conference on Advances in 

Science, Engineering Technology and Waste 

Management (ASETWM-17) 27-28 November, 

2017, Parys, South Africa 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

          محمد عبد العال إبراهيم    أستاذ متفرغ بالكلية       . د.أ -1
 رئيساً 

أستاذ ورئيس القسم بكلية  بد المنعم الطويل    حاتم ع. د.أ -0
 الهندسة 

                          جامعة الدلتا                                        
 عضواً 

مشرفاً                أستاذ بالكلية    على فؤاد بكر           . د.أ -0
 عضواً و

 دكتوراه

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

19% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 رانا كامل محمد حسن النزهى:  اسم الطالب

 .تقنيات البناء بصدم األرض: موضوع
Rammed earth techniques. 

 .وليد محمد عبد العال. محمد أنور فكرى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria 
  -: أن تكون اللجنة مكونة من على 

مشرفاً         أستاذ بالكلية              محمد أنور فكرى      . د.أ -1
 رئيساً و
       وليد فؤاد عمر مصطفى     أستاذ بكلية الفنون الجميلة. د.أ -0

 عضواً 
                أستاذ مساعد بالكلية إبراهيم السيد معروف    . د.أ -0

 عضواً 

ير ماجست
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

18% 

 0214 ربيع
وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

إعادة 
شكيل ت

 لجنة
 الحكم

 علياء مجاهد مبروك مجاهد:  اسم الطالب

مدخل الترابط "المجتمعات الحضرية المستدامة : موضوع
 ."اسجتماعى

Sustainable urban communities – "A social cohesion 

approach". 

. دينا ممدوح نصار ، د. خالد السيد الحجلة ، د. د.أ: تحت إشراف
 .سامى محمد السيارى

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                         أستاذ بالكلية       محمد أنور فكرى      . د.أ -1

 رئيساً 
مشرفاً                 أستاذ بالكليةخالد السيد الحجلة          . د.أ -0

 عضواً و
         أستاذ بكلية الفنون الجميلة   وليد فؤاد محمد           . د.أ -0

 عضوا ً 
 .خالل المدة القانونية للمناقشة خالد السيد الحجلة. د.لسفر أ* 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

ير تقار
 المشرفين

 دكتوراه سومية أحمد عبد العال:  اسم الطالب
 خريف
0212 

وافق 
 المجلس

 

  -:الهندسة الميكانيكية قسم :  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 أميرة خليل السعيد إبراهيم:  اسم الطالب

دراسة أداء وإتزان محمل إنزالقى ذو ثالثة فصوص : موضوع
 . حها نتوءات صغيرةبسط

The performance and stability of three-lobe journal 

bearing textured with micro protrusions.  

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

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 محمود محمد أحمد سيد أحمد:  اسم الطالب

محاكاة المائع متعدد األطوار و المركبات في الوسط النفاذ : موضوع
 . بإستخدام طريقة شبكة بولتزمان

Multi-component multiphase fluid flow simulations in 

porous media using lattice Boltzmann method.  

 .م مصطفى وهبةعصا. د.حسن على ورده ، أ. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 محمد أحمد أحمد وصفى:  اسم الطالب

 . دراسة حالة اسجهادات في المواد المركبة: موضوع
Study of stress state in composite materials.  

 .أحمد كروسبىوائل . د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 إسالم محمد العزب محمد:  اسم الطالب

 .إستخدام منظومة كالود لفحص حاالت اآلالت الصناعية: موضوع
A cloud based condition monitoring system for 

industrial machinery. 

طاهر حمد هللا عوض ، . د.جمل ، أحسن أنور ال. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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 .بسيونى مصطفى السهيلى. د
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

2017 Nineteenth International Middle-East Power Systems 

Conference (MEPCON'19) December 19-21, 2017. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية       حسن أنور الجمل        . د.أ -1
 رئيساً و
مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية           طاهر حمد هللا عوض . د.أ -0

 عضواً و
             أستاذ متفرغ بالكلية      عبد الحميد إبراهيم جمعة. د.أ -0

  عضواً 
وكيل كلية الهندسة للدراسات     هشام محمد على البط   . د.أ -4

 ليا الع
        بكلية الهندسة جامعة بنها                                           

 عضواً 

اسقتباس 
ال تتعدى 

05% 

 

- :الهندسة الكيميائية قسم : خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 الشيماء عبد الرحمن أنور إبراهيم:  اسم الطالب

دراسة التعديل الكيميائى للسيليولوز الموجود في قشر األرز : موضوع
 .ودراسة تطبيقاته في معالجة المياه والمخلفات السائلة

Study the chemical modification of cellulosic rice husk and its 

potential applications in water and wastewater treatment.   

 .تغريد محمد زويل. د.سامى عبد المنعم الجرف ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 دكتوراه
 خريف
0212 

وافق 
 المجلس

 مصطفى محمد عزت محمود المنسى:  اسم الطالب

 .دراسة في إنتاج المناخل الجزيئية الكربونية و إستخدامتها: موضوع
A Study in the production of carbon molecular sieves and 

its uses.   

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

 دكتوراه
 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 خلود أمين السيد أمين:  اسم الطالب
 .إستخدام األلياف النانونية في ضمادات الجروح: موضوع

Nanofibers for wound dressing.   
 مصطفى إبراهيم سالم. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0215 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عماد جمعة عبد العزيز إبراهيم على:  اسم الطالب

 .دراسة معدل إزالة العناصر الثقيلة بإستخدام أريكة دوارة: موضوع
Recovery of copper from industrial waste solution using 

a rotating fixed bed reactor made of a stacked steel 

screens. 

أشرف عبد التواب . د.شعبان على عطية نصير ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .مبارك
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: ة من على أن تكون اللجنة مكون

             أستاذ متفرغ بالكلية   محمد حسين عبد المجيد        . د.أ -1
 رئيساً 

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة     ممدوح محمود نصار       . د.أ -0

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

15% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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 عضواً  المنيا
مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةشعبان على عطية نصير     . د.أ -0

  عضواً و
مشرفاً                د التواب مبارك   أستاذ بالكليةأشرف عب. د.أ -4

 عضواً و

 محمد أحمد رجب السيد:  اسم الطالب

تأثير موانع التآكل الطبيعية على معدل التآكل ألنواع مختلفة من : موضوع

 .المعادن
The inhibition effect of green corrosion inhibitors on the 

rate of corrosion of different types of metal. 

عالء السيد عبد الوهاب ، . د.نيفين كمال أمين ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .ياسمين أسامة فؤاد.د.أ
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً               نيفين كمال أمين            أستاذ بالكلية   . د.أ -1
 رئيساً و
أستاذ بالمعهد القومى لعلوم البحار عال السيد عبد الوهاب   . د.أ -0

    والمصايد
مشرفاً                                                                         

 عضواً و
                          السيد زكريا األشطوخى   أستاذ بالكلية. د.أ -0

  عضواً 
أستاذ بالمعهد القومى لعلوم البحار أمانى محمد السقيلى      . د.أ -4

         والمصايد
                                                                                 

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

09% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 رباب أسامة عاشور أبورزة:  اسم الطالب

بحث تأثير قشر البن كمثبط لتآكل الصلب الكربونى في : موضوع
 .المحاليل المائية

Investigating the inhibiting effect of coffee husk 

towards the corrosion of carbon steel in aqueous 

solutions. 

شعبان على عطية نصير . د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .هند السيد محمد. ، د
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

           حسن عبد المنعم فرج           أستاذ متفرغ بالكلية   . د.أ -1
 رئيساً 

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

              أستاذ ورئيس القسم بالكلية شعبان على عطية نصير       . د.أ -0
مشرفاً                                                                         

  عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

08% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم براهيم حسن محمد إبراهيم   إ. د.أ -4

         والتكنولوجيا
                                                                                 

 عضواً 

 مينا جورج ميشيل مترى عوض:  اسم الطالب

دراسة على تأثير عوامل التشغيل على كفاءة وحدة صناعية : موضوع
 .لمعالجة المقطرات البترولية السائلة

Study on the effect of operation parameters on the 

efficiency of an industrial unit for treating liquid 

petroleum fractions. 

 .دنيا عبد القادر الجيار. مصطفى إبراهيم سالم ، د. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: للجنة مكونة من على أن تكون ا

                أستاذ متفرغ بالكلية   حسن عبد المنعم فرج      . د.أ -1
 رئيساً 

منى السيد عثمان          أستاذ بمدينة األبحاث العلمية ببرج . د.أ -0
    العرب

                                                                                 
 واً عض

مشرفاً          مصطفى إبراهيم سالم     أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -0
  عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

09% 

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 منى عادل صابر أحمد محمد زيدان:  اسم الطالب

 .اسة في إنتقال المادة في األوعية المقلبة بقالب مزدوجدر: موضوع
Effect of the configuration of the dual impeller 

agitated vessel on the flow pattern and rate of mass 

transfer at the wall. 

يحيى محمد صبرى . د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .الشاذلى
 :ور له بحث منشور في المهندس المذك* 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

             محمد حسين عبد المجيد        أستاذ متفرغ بالكلية   . د.أ -1
 رئيساً 

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

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة     ممدوح محمود نصار       . د.أ -0

  عضواً  المنيا
                يحيى محمد صبرى الشاذلى  أستاذ بالكلية. د.أ -4

 عضواً مشرفاً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

06% 

 0215 ربيع
وافق 
 المجلس

 ى على عيدمحمد يحيى عبد الح:  اسم الطالب

 .دراسة في تحسين خواص بعض المواد المتراكبة: موضوع
تصميع و قياس خواص بعض ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس  (متراكبات البولى بروبلين و اسيبوكسى
 .جوهر البحث

Fabrication and characterization of some 

polypropylene and epoxy composites. 

حسن عبد المنعم فرج . د.مصطفى إبراهيم سالم ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد إسماعيل جاد. د.، أ
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً  اذ متفرغ بالكليةأستحسن عبد المنعم فرج                 . د.أ -1
 رئيساً و
       أحمد أمين زعطوط                     أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
  أستاذ بالمركز القومى للبحوثأبو الفتوح عبد المنعم عبد الحكيم  . د.أ -0

  عضواً 
أستاذ مساعد بكلية     محمد إسماعيل جاد بسيونى       . د.أ -4

 معة الهندسة جا

مشرفاً             بورسعيد                                                  
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

00% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد وفائى محمد محمود:  اسم الطالب

دراسة في معالجة مياه الصرف الصناعى بإستخدام مواد : موضوع
 .عضوية

إزالة أيونات النحاس من مياه ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
الصرف الصناعى بإستخدام خليط من كربون نشط تجارى و كربون 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (نشط نات  عن ق  األرز
Removal of copper ions from industrial wastewater 

by a composite of commercial activated carbon and 

rice straw base activated carbon. 

 .دينا أحمد الجيار. أحمد أمين زعطوط ، د. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: ن اللجنة مكونة من على أن تكو

                حسن عبد المنعم فرج      أستاذ متفرغ بالكلية   . د.أ -1
 رئيساً 

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

منى محمود عبد اللطيف  أستاذ بمدينة األبحاث العلمية ببرج . د.أ -0
              العرب

                                                                                 
  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

19% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 سمر محمود فؤاد عبد اللطيف:  اسم الطالب

 .فدراسة أداء مفاعل غير متجانس لمعالجة مياه الصر: موضوع
إزالة صبغة أزرق الميثيلين ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

بواسطة التحفيز الضوئى بإستخدام معلق من ثانى أكسيد التيتانيوم في 
علماً بأن هذا التحديد ال يمس  (مفاعل ذو الطبقة الرقيقة المتساقطة

 .جوهر البحث
Photocatalytic degradation of methylene blue dye 

using a slurry of TiO2 in a falling film reactor. 

محمد شوقى . د.يحيى محمد صبرى الشاذلى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .حسن
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

اذ متفرغ بكلية الهندسة أست     ممدوح محمود نصار       . د.أ -1
 جامعة المنيا   

                                                                                  
 رئيساً 

       شعبان على عطية نصير     أستاذ ورئيس القسم بالكلية. د.أ -0
 عضواً 

               أستاذ بالكليةيحيى محمد صبرى الشاذلى   . د.أ -0
  عضواً مشرفاً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 على على عبد هللا الباتع:  اسم الطالب

 .إزالة المواد العضوية من المياه الصناعية الملوثة: موضوع
ماجستير 
العلوم 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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إزالة الصبغات النشطة من مياه ): ليصبح مع تحديد عنوان البحث 
علماً بأن هذا  (الصرف الصناعى بإستخدام تقنية الفنتون الكهربية

 .التحديد ال يمس جوهر البحث
Removal of reactive dyes from industrial 

wastewater using Electro-Fenton technique. 

على عطية نصير شعبان . د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .إبراهيم حسن محمد. د.، أ
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                  أستاذ متفرغ بالكليةحسن عبد المنعم فرج       . د.أ -1
 رئيساً 

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

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة  نبيل محمود عبد المنعم     . د.أ -0
              جامعة القاهرة

                                                                                 
  عضواً 

مشرفاً   تاذ ورئيس القسم بالكليةأسشعبان على عطية نصير   . د.أ -4
 عضواً و

 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

19% 

شكيل لجنة ت
اسمتحان 
 التأهيلى

 منال فوزى عبد العظيم ندا:  اسم الطالب

 .أغشية مستحدثة لعمليات الفصل: موضوع
Innovated membranes for separation processes. 

. د.عبير أحمد منير ، أ. د.منى محمود نعيم ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .محمد محمد فتحى

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                     أحمد أمين زعطوط        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1

 رئيساً 
           أستاذ ورئيس القسم بالكليةشعبان عطية نصير       . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً           منى محمود نعيم          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضوا ً و

 
 خريف
0212 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 دكتوراه عبد القدوس جمال عبد الوهاب فضل:  اسم الطالب
 خريف
0228 

وافق 
 المجلس

 

- : وليكاالرى والهيدرهندسة قسم :  اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أسماء أبو بكر الصديق إبراهيم أبو زيد عبد هللا:  اسم الطالب

تأثير أعمال الحماية على ساحل مدينة العري  في : موضوع
 .مصر

Impact of protection works along El- Arish 

coastal zone in Egypt. 

 .محمد رضا محمد سليمان. عالء أحمد يس ، د. د.أ:  تحت إشراف
مجلة هندسة اسسكندرية : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس ال 
تتعدى 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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 .08/12/0212بتاريخ 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

عالء الدين أحمد يس        أستاذ متفرغ بالكلية    مشرفاً . د.أ -1
 رئيساً و
   أستاذ ورئيس القسم بالكلية  حسام الدين محمد مغازى . د.أ -0

 عضواً 
 أستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيقالصادق منصور خليل       . د.أ -0

  عضواً 

00% 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 شيماء محمد إبراهيم مليحة:  اسم الطالب

توفير المياه في األراضى القديمة ضمن  رصد وتقييم: موضوع
 .منطقة الدلتا –نظام الرى المصرى 

تقييم توصيل المياه بنظام الضخ ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
منطقة الدراسة كفر الدوار في ) المباشر في مشروع تطوير الرى 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (دلتا النيل
Evaluation of water delivery by direct pumping 

system for irrigation improvement project, case 

study Kafr El – Dawar area, in the Nile Delta. 

محمد رضا سليمان . أحمد عزت األنصارى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .أحمد محسن على. ، د
المؤتمر السنوي ": المهندس المذكور له بحث منشور في * 
الواقع  -لثانى الدارة الموارد المائية في مصر و اثرها على البيئةا

بجامعة  0212مايو  0-0والذى أقيم في الفتره من" و المأمول
 .الفيوم

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكلية أحمد عزت األنصارى      . د.أ -1
 رئيساً و
    أستاذ ورئيس القسم بالكلية  ازىحسام الدين محمد مغ. د.أ -0

 عضواً 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين    إيمان محمود العزيزى     . د.أ -0

  عضواً  شمس

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس ال 
تتعدى 

10% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 

- : الهندسة النووية واسشعاعيةقسم : اً سابع

 القرار لقيدتاريخ ا الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 بخيتة عبد الهادى عبد الكريم:  اسم الطالب

 .تطبيقات الهندسة النووية: موضوع
Applications of nuclear engineering. 

 .علياء عادل بدوى. د.محمد حسن محمد ، أ. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

    أستاذ متفرغ بالكلية                      محسن عبده أبو مندور . د.أ -1
 رئيساً 

مشرفاً             أستاذ بالكلية    علياء عادل بدوى              . د.أ -0
 عضواً و

  أستاذ بهيئة الرقابة النووية بالقاهرةمصطفى عزيز عبد الوهاب  . د.أ -0
  عضواً 

مشرفاً     الكليةأستاذ مساعد ب    محمد حسن محمد حسن      . د.أ -4
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس ال 
تتعدى 

11% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

وافق  ربيعماجستير  دانيال سولومون أرايا:  اسم الطالب
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قياس النشاط  اسشعاعى الطبيعى بإستخدام تقنيات مطياف : موضوع
 .جاما والتنشيط النيترونى

Measurement of natural radioactivity using Gamma-

ray spectrometry and neutron activation techniques. 

أحمد عماد الدين فتح . محسن عبده أبو مندور ، د. د.أ:  تحت إشراف

 .محمد على معوض. هللا ، د
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

    أستاذ متفرغ بالكلية         محسن عبده أبو مندور     . د.أ -1
 يساً رئمشرفاً و

                 أستاذ مساعد بالكلية    محمد حسن محمد حسن   . د.أ -0
 عضواً 

أستاذ مساعد بهيئة الطاقة نادر محمود عبد الحليم     . د.أ -0

  عضواً   الذرية

العلوم 
 والتكنولوجيا
 النووية

نسبة 
اسقتباس ال 
تتعدى 

00% 

 المجلس 0216

 ى بن يوسف الطرابلسىمهد:  اسم الطالب
الحماية المادية لوحدات الوقود المستنفذ و تحليل التداعيات : موضوع

 .لمفاعل أبحاث
Physical protection for spent fuel and consequences 

analysis at research reactors. 

هناء حسن أبو جبل . د.سعيد عبد المجيد عجمى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .بد الودود عبد الرسولأمير ع. د.، أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية         سعيد عبد المجيد عجمى   . د.أ -1
 رئيساً و
                          أستاذ بالكلية   علياء عادل بدوى           . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً  القسم بالكلية أستاذ ورئيسهناء حسن أبو جبل       . د.أ -0

  عضواً و
   أستاذ بهيئة الرقابة النووية           سيد على حسن المنجى   . د.أ -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 والتكنولوجيا
 النووية

نسبة 
اسقتباس ال 
تتعدى 

02% 

 ربيع
0216 

وافق 
 المجلس

 -: الهندسة النووية واسشعاعيةقسم : تابع 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 ينسيل تمارى كاسى:  طالباسم ال

حسابات بارامترات أمان المفاعالت النووية بإستخدام : موضوع
 .طريقة مونت كارلو

Monte Carlo calculations of nuclear reactor 

safety parameters. 

علياء عادل محمد . د.محمد السيد ناجى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .نادر محمود عبد الحليم. د.بدوى ، أ
  -: أن تكون اللجنة مكونة من على 

مشرفاً    محمد السيد ناجى             أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1
 رئيساً و
           سعيد عبد المجيد عجمى      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً           علياء عادل بدوى             أستاذ بالكلية. د.أ -0

  عضواً و
  أستاذ متفرغ بهيئة الطاقة الذريةمد كمال عبد هللا شعت  مح. د.أ -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 والتكنولوجيا
 النووية

نسبة 
اسقتباس ال 
تتعدى 

02% 

 ربيع
0216 

وافق 
 المجلس

تعديل لجنة 
 محمد عبد هللا محمد السيد:  اسم الطالب

 .تطبيقات الهندسة النووية: موضوع
ق واف خريف دكتوراه
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أحمد عماد الدين . عادل محمد بدوى ، دعلياء . د.أ: تحت إشراف إشراف
 .فتح هللا

نااادر محمااود عباادالحليم األسااتاذ المساااعد بهيئااة . د.وذلااك بإضااافة أ
الطاقاااة الذرياااة بالقااااهرة إلاااى لجناااة اسشاااراف لحاجاااة البحاااث إلاااى 
تخصااص ساايادته وإسااتخدام األجهاازه والمعاماال الموجااوده بالهيئااة 

 .والتي تخدم البحث

 المجلس 0210

 

 ً - : اسنتاجهندسة قسم :  ثامنا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد صالح الدين أحمد محمود:  اسم الطالب
صناعة )تقييم وأمثلية كفاءة الطاقة في النظم الصناعية : موضوع

 .(البتروكيمياويات
ق عبد أحمد فارو. د.محمد نشأت عباس فرس ، أ. د.أ: تحت إشراف

 المنعم
تقييم وأمثلية كفاءة : رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح * 

 .الطاقة في صناعة البتروكيماويات
Evaluation and optimization of energy efficiency 

in petrochemical industry. 

 0212 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس
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 -: هندسة اسنتاجقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 مالحك

 أحمد حمدى أمين حمدى:  اسم الطالب

حالة : إدارة الموارد عند حدوث كوارث من صنع البشر : موضوع
 .إنهيار المبانى

Resources management in man – made disasters: 

the case of buildings collapse. 

صالح الدين . د.شريف صبرى محمد عيسى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .عبد هللا
 :ندس المذكور له بحث منشور في المه* 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكلية  شريف صبرى محمد عيسى. د.أ -1
 رئيساً و
خالد سعيد الكيالنى        أستاذ ورئيس القسم باالكاديمية . د.أ -0

 العربية 
                        للتكنولوجيا                                         

 عضواً 
                     أستاذ بالكلية      ريم عبد المغيث القديم . د.أ -0

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

تشكيل إعادة 
 لجنة الحكم

 أحمد محمد سليمان المليجى:  باسم الطال

 .نانومترى كبير المدى" مترولوجى"نظام قياس : موضوع
A large-range Nano – metrology system. 

محمد أحمد عامر، . د.محمد عبد الواحد يونس، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .تينو هاوسوته. د.أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً    س       أستاذ متفرغ بالكليةمحمد عبد الواحد يون. د.أ -1
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بالمعهد القومى    ثروت ذكى زهوى           . د.أ -0

 اس للقي
                           المعايرةو                                           

 عضواً 
بية أستاذ متفرغ باالكاديمية العرمصطفى حسين على حسن  . د.أ -0

    للتكنولوجيا
                                                                               

 عضواً 
أستاذ ورئيس معهد مترولوجيا    تينو هاوسوته              . د.أ -4

  –التصنيع 
                     ألمانيا                                           

 عضواً و مشرفاً 
سنقضاء المدة القانونية للمناقشة لظروف خاصة بالممتحن * 

 .األجنبي

 دكتوراه
 خريف
0211 

وافق 
 المجلس
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- : هندسة المواصالتقسم :  تاسعاً 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد عبد الحميد عبد الرؤوف محمد الخولى:  اسم الطالب

 .يةاستجاهات الحديثة في دم  صور األقمار الصناع: موضوع
تأثير أساليب دم  وضغط الصور ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا  (على دقة تصنيف الصور للوصول إلى المزج المثالى
 .التحديد ال يمس جوهر البحث

The effect of image fusion and compression 

techniques on image classification accuracy: 

towards an optimum combination. 

محمد محمود . د.حسام محمد فريد الحبروك ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .حسنى عبد الرحيم

مجلة هندسة اسسكندرية : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
 .16/11/0212بتاريخ 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
جامعة أستاذ بكلية الهندسة حافظ عباس أحمد عفيفى          . د.أ -1

 رئيساً  طنطا
مشرفاً   أستاذ مساعد بالكليةمحمد محمود حسنى عبد الرحيم  . د.أ -0

 عضواً و
مشرفاً  أستاذ مساعد بالكليةحسام محمد فريد الحبروك         . د.أ -0

 عضواً و
    أستاذ مساعد بالكلية     على محمد جاد النجار            . د.أ -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 يةالهندس
نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

08% 

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- : هندسة الحاسب والنظمقسم :  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 سارة حبشى عبد الباسط الحمادى:  اسم الطالب
 .طريقة جديدة لتصنيف الصور بإستخدام اسشراف الجزئى: موضوع

New approach for semi-supervised image 

clustering. 
محمد عبد الحميد . د.مجدى حسين ناجى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .إسماعيل

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

منح 
 الدرجات

 رنا ممتاز عبد السميع زكى:  اسم الطالب
التحليل المتكامل لبيانات التغير والتعبير الجينى في : موضوع
 .اسرتباط الجينيةدراسات 

Integrated analysis of SNP, CNV and gene 

expression in genetic association studies. 
نجوى مصطفى . د.محمد عبد الحميد إسماعيل ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .نجية محمد غانم. د.المكى، أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

 -: سب والنظمهندسة الحاقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مايكل عاطف عوض إبراهيم:  اسم الطالب

 .هندسة الحاسبات: موضوع
التنبؤ بخطورة أخطاء البرمجيات ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا  (بإستخدام تقنية معدلة من تصويت األغلبية الموزونة
 .التحديد ال يمس جوهر البحث

Predicting bug severity using customized 

weighted majority voting algorithms. 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 
ال تتعدى 

15% 

 خريف
0210 

وافق 
 سالمجل
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مصطفى يسرى . د.محمد سعيد أبو جبل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .النعناعى

 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 
Japan – Africa Conference on Electronics and 

Communications, and Computers (JAC-ECC 

2017)18-20 December, Alexandria, Egypt. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكلية محمد سعيد أبو جبل        . د.أ -1
 رئيساً و
               أستاذ متفرغ بالكليةنجوى مصطفى المكى        . د.أ -0

 عضواً 
سات العليا أستاذ بمعهد الدرا أحمد محمد الفطاطرى      . د.أ -0

               والبحوث
                                                                              

 عضواً 
مشرفاً       مصطفى يسرى النعناعى  أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -4
 عضواً و

 

- : هندسة الغزل والنسي قسم :  حادى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
اسمتحان 
 الشامل

 نهى سعد الدين محمد بندق:  اسم الطالب

 .التطريز في األقمشة الذكية: موضوع
Embroidery for smart textile. 

 .عادل صالح الدين الجهينى. د.أ:  تحت إشراف
  -: ون اللجنة مكونة من على أن تك

مشرفاً    عادل صالح الدين الجهينى   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1
 رئيساً و
        إبراهيم عبده الهوارى         أستاذ متفرغ بالكلية     . د.أ -0

 عضواً 
    أستاذ مساعد بالكلية             شيرين نبيل الكاتب     . د.أ -0

 عضواً 

 
 خريف
0216 

ق واف
 المجلس
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- : الهندسة البحرية وعمارة السفنقسم :  ثانى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 والء مرجان عبد هللا:  اسم الطالب
 .تطبيق قواعد األمن في السالمة في الوحدات البحرية: موضوع

Application of (ISM) code in marine units. 
أحمد حسنى . د.طفى محمد الجمال ، أمص. د.أ: تحت إشراف

 .الحيوى

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 

- : الهندسة الصحيةقسم :  ثالث عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 عمرو محمد صبحى يوسف قنديل:  اسم الطالب
يئي التحويل الكمى لدراسة المتغيرات في تقييم األثر الب: موضوع

للوصول للتقييم اسقتصادى سختيار األسلوب األمثل لمعالجة الصرف 
 .الصحى للقرى الصغيرة في مصر

Quantification of environmental assessment parameters 

leading to economical evaluation technique for choosing 

the treatment method for small villages in Egypt. 

أحمد محمد . د.مدحت عبد المعطى مصطفى ، أ. د.أ: ت إشرافتح
 .وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى. د.الجندى ، أ

 0214 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

إلغاء 
 التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 دكتوراه مجدى على عبد الهادى دروي :  اسم الطالب
 خريف
0212 

وافق 
 المجلس

 

 (راسات علياد)موضوعات عامة 
البحوث بشأن اعتماد نتيجة ر وكيل الكلية للدراسات العليا وبشأن المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتو – 1

 .الهندسة الكيميائية، و الهندسة اسنشائية: في 0212دبلوم الدراسات العليا خريف 
 .وافق المجلس على إعتماد النتيجة :القرار


