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  1026/ 8/3بتاريخ  الثامنةالجلسة 

ةواا  ب ئاساة السايا اتساتال الاا/تالر/ 1026/ 3/ 8في تمام السااةة الاارا و لالن ان ماا  اوا  ياالم الثلمااف المالافا   مجلس الكليةاجتمع 

ل/يا  الكلياة لوا الد خاماة المجتماع  -/ خالاا السايا جا ا  المجلس السايا اتساتال الاا/تالر، لأمانة س   ةميا الكلية –الازيز حسانيا قن اله 

 لقا حض  الجلسة /  ما: لتنمية الوي ة
 ل/ي  الكلية للاراسات الاليا لالوحالث أ.د. مجاى ةوا الاظيم أحما سليماد 

 ل/ي  الكلية لو الد التاليم ل الطلب أ.د. محما جاب  أبال ةلى 

   رؤساف اتقسام 

 أ.د. عبد الحميد عطيه السيد   محمد على عكازعلى أ.د.  

 أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى  أ.د. شعبان على عطيه نصير 

 أ.د. محمد السيد النجار  أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى 

 أ.د. هشام على سعد زين الدين  أحمد رمضان عبد العزيزأ.د.  

 .د. مسعد مصلح عبد المجيدأ  المنعم المصرىأ.د. عمرو عبد  

 د. هناء حسن أبو جبل  د. عبد هللا مصطفى خليل 

   هيثم ممدوح عوضد.  

   أساتذو ما اتقسام

 أ.د. إبراهيم يوسف مجاهد  أ.د. محمد عبد الفتاح شامه 

 أ.د. محمد أحمد أبو رحيم  أ.د. أبو بكر عبد القادر ميتو 

 أ.د. جالل أحمد القبرصى  كروسبىأ.د. وائل أحمد  

 أ.د. محمد نشأت عباس فرس  سعيد عبد المجيد عجمىأ.د.  

 أ.د. على عبد الحكم عبده  أ.د. جمعه خميس موسى 

 مارسيا ما اتقسام  أساتذو مساةايا ما اتقسام
 د. سعد الصافى على غازى  د. نهى عثمان قرنى غريب 

   أةضاف مجلس الكلية ما الخارج 

 ب. أةضاف ما خارج الكلية  أ. أةضاف ما داخ  الكلية 

 السيد اللواء أ.ح./ عصام الدين أحمد ثابت  أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين 

   أ.د. كامل عبد العظيم الشوربجى 

   أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل 

 
 أ.د. محمد يحيى  المكى

 أ.د. محمد ناصر أحمد نادر درويش
  

 د. أحمد حسنى الحيوى )مدير وحدة ضمان الجودة(  أ.د. نبيل حسن عباسى )المدير التنفيذى للبرامج المتخصصة( ماةـاللد

 العوفى عفاف خميس إبراهيمد.  نيابة ةا د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى لقا حض :

 ، د. وليد عبد العظيم إبراهيم الرحيممحمد محمود حسنى عبد د. ،  محمد أنور فكرى.د. أ اةتذر ةا ةام الحضالر:

 م. خالد محمد أحمد صالحم. أسامة الجناينى ، د. هشام محمد أحمد سويلم ، حسين ناجى ،  أ.د. مجدىتغيب ةا الحضالر: 
لرا   لرحاب بالساادو أةضااف المجلاس استه  السيا اتستال الا/تالر ةمياا الكلياة الجلساة مبسام ر الا حما الا حيمم 

 مناقوة المالضالةات التالية:المجلس فى 

، والجلسدة  5102 فبرايدر 9بتداريخ  5102/5102للعدام الجدامعى  بعةسداالتصددي  علدى محضدر الجلسدة التم أوالً: 

 5102فبراير  58الممتدة بتاريخ 
 م الت اي تالقرار: 

 -: الموضوعات العامةثانياً: 
يا   ، ةلاى أد يكاالد جنيه )مائتى ألان جنياه غ   100000المالافقة ةلى دةم نادى اإلباا  الهناسى بمولغ  تمت .2

 :الاةم /التالى

 200.000 .جنيه )مائة ألن جنيه غ  ي   ما  نالق النو  الالمى لالتطالي  الوحثى 

 200.000 ا حسااب الوا اما الالمياة المتخ  اة )لقاا لافا  مجلاس جنيه )مائاة ألان جنياه غ  يا   ما

 .إدارو الو اما الالمية المتخ  ة ةلى للك 

 باتةوااف التاريسايةأد يقاالم جمياع أةضااف ةي اة التااريس بالكلياة الالمية السادو رؤساف اتقسام التأ/يا ةلى تم  .1

أد للااك تاام التناليااه ماف ةي ااة التاااريس بااالد ةاابف تاريسااى لالسااادو أةضاا أيااام مااالكاالم ماانهم لأغ يكااالد ةنااا  

 قسمهم.ية السادو رؤساف اتقسام الالمية /  فى مس اللةال باتساس 

 .1024/1025جالائز الكلية للطلب المت القيا للاام الجاماى المالافقة ةلى  تمت .3
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حتااى غ  9/4/1026باااغم مااا السااوت  26/4/1026ةقااا الماا تم  الالمااى للكليااة يااالم السااوت ةلااى  تماات المالافقااة .4

 .1026أب ي   22 – 9يتاارض مع مالةا اتسوال  الناللى المحاد فى ال ت و ما 

ةلماام بوااف ت ايا  منظالماة الاافع اغلكت لناى لتح اي  الكلياة أحاا  السايا اتساتال الاا/تالر / ةمياا الكلياة مجلاس  .5

ةلاى جمياع  الب  تمهيااام لت ايا  تلاك المنظالماة 2/3/1026 ة مناذ م ارين الطلب بالو اما الالمية المتخ 

 .1026/1022الكلية فى الاام الجاماى 
 

 -: والتبرعاتالهدايا اً: لثثا

 (Korean Nuclear Association) الجماية الكالرياة الناللياةاإلةااف المقام ما  لاف  المجلس ةلى قوالل – 2

خمساة جنياه ) 5318اإلجمالياة مولاغ  اقيمتها/تب   4)، لةال ةوارو ةا  الناللية لاإلرااةيةقسم الهناسة مكتوة ل

 جنيه غ  ي  . آغف لملممائة لممانية لةو لد
خمسة ) جنيه 65000بمولغ  اإلسكنارية -لل لب از الاخيلة الالتو   المقام ما ر /ة  المجلس ةلى قوالل لاف  - 1

 اف ــااـأحااا فاا ق نااادى اإلباااا  الهناسااى تحاات إر (Torpedo)ف ياا  تالربيااال لاااةم غ ياا    لساتالد ألاان جنيااه

 ./ام  ةوا الاظيم الوالربجىالر / ــال الا/تـــاتست
 

 -: والتبرعاتالهدايا تابع : 

 جنيااه 10000بمولااغ اإلسااكنارية  -الاااز الاخيلااة لل االب التواا   المقااام مااا راا /ة  لافاا  المجلااس ةلااى قوااالل - 3

ت ــتح ROVة الغالا ات اآللية ــلإلرت ا  فى مسابق ROBO-TECHلاةم ف ي  غ ي   ةو لد ألن جنيه )

 الر / زياد أحما رراد ال حا.ـــإر اف الا/ت

 خمساة لةوا لدجنياه ) 15000لألساماو بمولاغ  اإلساكناريةالمقام ما ر /ة التو    قوالللاف  المجلس ةلى  - 4

 .قادرياال ي  جنيه غ ي   لاةم الطلوة ألن 

جنيااه  10000التواا   المقااام مااا ةي ااة تنميااة  ااناةة تكناللالجيااا المالالمااات بمولااغ  لافاا  المجلااس ةلااى قوااالل - 5

   الطلباى ـاـلتماليا  الموا لةات التاى ين اذةا ال  10240062524266بالويك رقم جنيه غ ي   ألن )ةو لد 

 .IEEE AlexSBة اإلسكنارية ــة مهناسى الكه باف لاإللكت لنيات بجاماـــلجماي

جنيه )ةو لد ألان  10000المقام ما الجهاز القالمى لتنظيم اإلت اغت بمولغ التو    لاف  المجلس ةلى قوالل - 6

ة ـااـ   الطلبااى لجمايـااـلتمالياا  المواا لةات التااى ين ااذةا ال  10240058156256الواايك رقاام بجنيااه غ ياا   

 .IEEE AlexSBة ــة اإلسكناريــمهناسى الكه باف لاإللكت لنيات بجاما
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 ر الد ةي ة التاريس
 ألغم: الت قيات لالتايينات

 التاييا فى لظي ة ةالم ممتاز متااقا -

 الق ار المالضال  القسم الالظي ة اغسم م

0 
السيا ةوا الماطى  ا.د.

 الوالى
 ةالم ممتاز

الهناسة 

 الكه بية

مجلس القسم  إقت ا النظ  فى 

بوأد المالافقة ةلى تجايا تااقا 

سيادته /االم ممتاز متااقا لماو 

 2/4/1026ةتوارام ما إةام 

 .32/3/1022لحتى 

لاف  

 المجلس

 

 )إجتماع مجلس الكلية على مستوى الساتذة فقط( منح اللقب الالمى لالظي ة أستال -

 الق ار المالضال  القسم الالظي ة اغسم م

 أستال مساةا .د. محمالد إب اةيم مساالدا 0
الهناسة 

 الكه بية

النظااااا  فاااااى إقتااااا ا  مجلاااااس 

 القسااااااااام بواااااااااأد المالافقاااااااااة

اللقااااااب  ةلااااااى ماااااانح ساااااايادته

 ساااااااااتالأالالماااااااااى لالظي اااااااااة 

بناااااافام ةلاااااى تال اااااية  بالقسااااام

 اللجنة الالمية للت قيات.

لاف  

 المجلس

 

التاييا فى لظي ة مارس  -  

 الق ار المالضال  القسم الالظي ة اغسم م

0 
محما حسا ةوا الجالاد م. 

 الحالفى

مارس 

 مساةا

ةناسة 

 اإلنتاج

إقتااااااا ا  مجلاااااااس لنظااااااا  فاااااااى ا

القساااااام بوااااااأد المالافقااااااة ةلااااااى 

تايااااااايا سااااااايادته فاااااااى لظي اااااااة 

لح ااااااااااالله مااااااااااارس بالقساااااااااام 

 .ةلى درجة الا/تالراه

لاف  

 المجلس

 

 التاييا فى لظي ة مارس مساةا -

 الق ار المالضال  القسم الالظي ة اغسم م

0 
م. / يم محما أر ف 

 أبالراس
 مايا

الهناسة 

 الكه بية

النظااااااا  فاااااااى إقتااااااا ا  مجلاااااااس 

القساااااام بوااااااأد المالافقااااااة ةلااااااى 

تايااااااايا سااااااايادته فاااااااى لظي اااااااة 

ماااااااااااارس مسااااااااااااةا بالقسااااااااااام 

درجاااااااااااااة لح اااااااااااااالله ةلاااااااااااااى 

 الماجستي .

لاف  

 المجلس

 

 % 28مانيام : اإلةارات )نسوة اإلةارات ةلى مستالى الكلية  

 الق ار المالضال  القسم الالظي ة اغسم م

 محمالد إب اةيم مساالدد.  0
أستال 

 مساةا

الهناسة 

 الكه بية

النظ  فى إقتا ا  مجلاس القسام بواأد 

المالافقااة ةلااى تجاياااا إةااارو سااايادته 

بجامااااااة السااااالطاد قاااااابالس  للامااااا 

 12أراااه  ل 5)بسااالطنة ةمااااد لمااااو 

لاف  

 المجلس
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إسااتكماغ للاااام الااراا  لاتخياا    يالمااا

لحتاااااااى  2/9/1026ماااااااا  ام إةتواااااااار

12/1/1022. 

اد ساانالات أجااازات م افقااة الزلجااة ةاا

   )غ يالجا

 12نسوة اإلةارو ةلى مستالى القسم: 

%. 

 د. أم  ةوا ال حيم النحاس 5
أستال 

 مساةا

ةناسة 

الحاسب 

 لالنظم

النظ  فى إقتا ا  مجلاس القسام بواأد 

المالافقااة ةلااى تجايااا إةااارو ساايادتها 

 للاماا  بالجامااااة الو يطانياااة بالقااااة و

  )فاااى إ اااار الااااام الاارااا لمااااو ةاااام 

لحتاااااااى  2/1/1026ماااااااا  إةتواااااااارام 

32/2/1022. 

غ اد سنالات أجازات م افقة الزلج )ة

 يالجا  

 14سم: نسوة اإلةارو ةلى مستالى الق

%. 

لاف  

 المجلس

 

 % 28: اإلةارات )نسوة اإلةارات ةلى مستالى الكلية  تابع 

 د. نهى ةوا ال حما يس ى    3
أستال 

 مساةا

ةناسة 

الحاسب 

 لالنظم

النظاا  فاااى إقتاا ا  مجلاااس القساام بواااأد 

المالافقة ةلى تجايا إةارو سيادتها للام  

بجاماة لي  /الرني  باللة قط  لماو ةاام 

لحتاااى  2/3/1026إةتواااارا ماااا خاااامس 

18/1/1022. 

ةاااد ساانالات أجااازات م افقااة الاازلج )غ 

 يالجا  

 14نسااوة اإلةااارو ةلااى مسااتالى القساام: 

.% 

لاف  

 المجلس

 

 جازات الخا ة بالد م تب لم افقة الزلج أل الزلجةمالثام: اإل

 الق ار المالضال  القسم الالظي ة اغسم م

0 
د. ساااااااااااااااااااارو خليااااااااااااااااااا  

 الم  ى
 مارس

الهناسة 

 المامارية

النظاا  فااى إقتاا ا  مجلااس القساام بوااأد 

أجاااازو سااايادتها تجاياااا المالافقاااة ةلاااى 

الخا ااة بااالد م تااب لم افقااة الاازلج 

الذى يام  بو /ة النقلياات لالمقاالغت 

فااا   دباااى باللاااة اإلماااارات  -الال نياااة 

الا بيااة المتحاااو لماااو ةااام )فااى إ ااار 

الاااااااااااام ال ابااااااااااع  إةتوااااااااااارام مااااااااااا 

،  10/22/1026لحتاااى  12/22/1025

ماااع الت ااا يح لسااايادتها بالامااا  أمنااااف 

تحتسب ةذه الماو فت و اتجازو ةلى أد 

 ما جملة سنالات اإلةارو.

 غيالجا  -ةاد سنالات اإلةارو :

لاف  

 المجلس

لاف  النظاا  فااى إقتاا ا  مجلااس القساام بوااأد الهناسة  مايام.  اااااااو ى جااااااااد الحااااااا   5
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الناللية  محما م ط ى

 لاإلرااةية

سايادته أجاازو مانح ةلاى  ةاام المالافقاة

خا اااة باااالد م تاااب لم افقاااة الزلجاااة 

بالالغياات المتحااو اتم يكياة التى تام  

 23/8/1025لماو ةام ألل إةتواارام ماا 

)التاااااريخ التااااالى لمناقوااااة الااااا/تالراو  

 .21/8/1026لحتى 

 غيالجا  -ةاد سنالات اإلةارو :

 المجلس
ةلى منح 

سيادته 

 اتجازو

 

-: التجالز ةا الحضالر في المالةا المحادام : رابا  
 الق ار المالضال  القسم الالظي ة اغسم م

0 
ةلاااى أحماااا راااالقى ةلاااى م. 

 رخا 
 مايا

ال ياضيات 

لال يزياف 

 الهناسية

النظاااااااا  فااااااااى إقتاااااااا ا  مجلااااااااس 

القسااااااام بواااااااأد المالافقاااااااة ةلاااااااى 

قوااااالل الاااااذر المقااااام مااااا ساااايادته 

ةااااا   خمسااااة أياااااملتجااااالزه ماااااو 

ماااااااااااااو اغجااااااااااااازو اإلةتياديااااااااااااة 

الممنالحاااااااااه لسااااااااايادته إةتواااااااااارا 

لحتااااااااااااااااى  30/2/1026مااااااااااااااااا 

لتسااااااااااالم سااااااااااايادته  22/1/1026

 22/1/1026الاماااااااااااا  بتاااااااااااااريخ 

لللااااااااك نظاااااااا ام لظاااااااا لف حجااااااااز 

 لفقاااااااام للطلاااااااب المقاااااااام الطيااااااا اد

ماااااااا سااااااايادته لمالافقاااااااة القسااااااام 

 .المختص

لاف  

 المجلس

 

 -ام : ما يستجا ما أةمال :خامس
 

i. قسم  ، )قسم الهناسة الكه بية   ، )قسم ال ياضيات لال يزياف الهناسية ت ريحات اتقسام المانيةلنظ  فى ا(

)قسم الهناسة الوح ية لةمارو  ، )قسم الهناسة الميكانيكية  ، )قسم الهناسة المامارية  ، الهناسة ال حية 

الهناسة الناللية لاإلرااةية  بوأد قسم )، )قسم ةناسة الغزل لالنسيا  ، )قسم الهناسة الكيميائية   ، الس ا 

 وقا للخطة الخمسية الماتماو ما مجلس الجاماة بجلسته المناقاو بتاريخ  5102تاييا المايايا خ يجى دفاة 

قسم ةناسة ) بأد ةلمام  .5102/5102حتى الاام الجاماى  5102/5102ما الاام الجاماى   إبتاافام  55/6/5102

ارلليكا ، قسم الهناسة ة اإلنتاج ، قسم ةناسة المالا لت ، قسم ةناسة ال ى لالهيالحاسب لالنظم ، قسم ةناس

للخطة الخمسية الماتماو ما مجلس   وقام  5102  غ يالجا بهم تايينات مايايا لخطة تلك اتقسام ةذا الاام اإلنوائية

حتى الاام الجاماى  5102/5102ما الاام الجاماى   إبتاافام  55/6/5102الجاماة بجلسته المناقاو بتاريخ 

5102/5102. 
 

 لاف  المجلس الق ار :
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 الو الد التاليمية
 الق ار تال ية لجنة ر الد  لب المالضال  م

الت الق الالفاف لالنظ  فى تحايا مالةا ح    2

 42يالم الخميس  4102/4102للاام الجاماى 

 4102مارس 

مع توكي   لاف  المجلس إقت ا  اللجنة بالمالافقة

لجنة ما ل/ي  الكلية 

لو الد التاليم لالطلب 

لةضالية ا.د. محما يحيى 

المكى لإدارات الكلية 

 المانية

النظ  فى الخطاب الالارد ما لحاو ضماد  1

فى ضالف ما لرد ما رئيس الجاماة الجالدو 

بجلسته فيما يتال  بق ار مجلس الجاماة 

 -بوأد : 42/0/4102المناقاو فى 

اتخال اإلج افات اللزمة غةتماد  -:ألآل 

الو اما الالمية المتخ  ة بالكلية ما الهي ة 

 القالمية لضماد جالدو التاليم لاإلةتماد.

  ب ناما ةلى اتق  ما  4اختيار ةاد ) -مانيا :

م ال  ليا الاراسييا بم حلة ب اما نظا

ةتمادةا ما الهي ة القالمية غلالريالس االوك

 لاغةتماد.لضماد جالدو التاليم 

إقت ا  اللجنة الونا ألغم : 

بإحالة المالضال  إلى الماي  

التن يذى للو اما الالمية 

 المتخ  ة

إقت ا  اللجنة الونا مانيام : 

بالمالافقة ةلى إختيار قسمى 

الهناسة الوح ية لةمارو 

الس ا ، الهناسة الناللية 

 لاإلرااةية لإلةتماد

 

 إستااادلاف  المجلس مع 

اتقسام لات اتةااد القلية 

ما الطلوة مث  قسم ةناسة 

اإلنتاج ، لقسم ةناسة 

الحاسب لالنظم ، لقسم 

الهناسة المامارية ، لقسم 

ةناسة الغزل لالنسيا 

لةلى أد يتم للتأةي  

التنسي  مع لحاو ضماد 

 الجالدو بالكلية

النظ  فى المالافقة ةلى أةااد الطلب المقت    3

ةلى  4102/4102جاماى قواللها للاام ال

 -النحال التالى :

 211 الب مانالية ةامة  
 21 الب مانالية ماادلة  
 21 الب مانالية فنية  

 

ةلى مقت    لاف  المجلس

 اتةااد
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 الالقات الثقافية
 -: الم تم ات الالمية ألغم:

 -: تق ي  حضالر م تم 

 الق ار الوياد الالظي ة/القسم اغسم م

المارس بقسم  الظاة    يماد ةواإ د. 2

ةناسة الغزل 

 لالنسيا

النظ  فى اقت ا  مجلس القسم للجنة الكلية 

للالقات الثقافية بالمالافقة ةلى التق ي  المقام 

تم  الاللى الخامس ما سيادتها ةا حضالر الم 

  الذى 1025)سمارتكس م   للغزل لالنسيا 

حتى  13/22/1025ةقا خلل ال ت و ما 

نة /   الويخ بجمهالرية بماي 15/22/1025

إلقاف محاض و ةا الم تم   م   الا بية لقا تم

 .بالقسم

لاف  

 المجلس

ةليااااف ةاااادل احماااا ةواااا . د 1

 الحليم

المارس بقسم 

 ةناسة اغنتاج

النظ  فى اقت ا  مجلس القسم للجنة الكلية 

للالقات الثقافية بالمالافقة ةلى التق ي  المقام 

ما سيادتها ةا حضالر الم تم  الاللى للهناسة 

ال ناةية لاغدارو الهناسية الذى ةقا خلل 

 9/21/1025حتى  6/21/1025ال ت و ما 

إلقاف محاض و ةا الم تم  بسنغافالرو لقا تم 

 .بالقسم

  لاف

 المجلس

 -: الالمية همات:المامانيم 

 -الس   فى مهمة ةلمية :

 الق ار الوياد الالظي ة/القسم اغسم م

المارس بقسم  محما جلل نا ن   . د 2

 ةناسة اغنتاج

النظ  فى اقت ا  مجلس القسم للجنة الكلية 

للالقات الثقافية بالمالافقة ةلى س   سيادته فى 

بالالغيات   A&Mمهمة ةلمية بجاماة تكساس

المتحاو اغم يكية حيث ح   ةلى منحة ما ةي ة 

ال اللو ايت لجنة التوادل الالمى لالثقافى لللك 

لماو تساة أره  قابلة للتجايا اةتوارأ ما تاريخ 

الس   بم تب ي  ف بالااخ  ةلى اد تتحم  

 الجاماة ن قات الس  . 

لاف  

 المجلس

 -: الاراسية جازاتاإل ام:نيما

 -: اغي اد فى أجازو دراسية  – أ

 الق ار الوياد الالظي ة/القسم اغسم م

المارس المساةا  اية  ادق ز/ يا /ساب. م 2

بقسم الهناسة 

 الميكانيكية

النظ  فى اقت اج مجلس القسام للجناة الكلياة 

للالقااااات الثقافيااااة بالمالافقااااة ةلااااى اي اااااد 

ساايادتها فااى اجااازو دراسااية للح ااالل ةلااى 

ما /ناا لللك للست ادو ماا  درجة الا/تالراه

المنحاااااة المقاماااااة لسااااايادتها ماااااا جامااااااة 

ما/ماست  لماو ةام قاب  للتجايا اةتواارام ماا 

 تاريخ الس   بم تب ي  ف بالااخ .

)تااااااريخ تاااااايا سااااايادتها ماااااارس مسااااااةا 

13/1/1025  

لاف  

 المجلس
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 -: ما أجازو دراسية  – ب

 الق ار الوياد الالظي ة/القسم اغسم م

المارس المساةا  ر ين ةادل محمالد حلله. م 2

بقسم الهناسة 

الكه بية لةضال 

اغجازو الاراسية 

بجاماة ستان الرد 

بالالغيات المتحاو 

 اغم يكية

النظ  فى اقت ا  مجلس القسم  للجنة الكلياة 

للالقات الثقافية بالمالافقاة ةلاى ماا اغجاازو 

الاراساااية لسااايادته لمااااو ةاااام ساااابع باااالد 

حتاااااى  25/9/1025ام ماااااا م تاااااب اةتواااااار

أل تاريخ المناقوة ايهما أقا ب  24/9/1026

 تاريخام. 

للح اااالل  25/9/1009)سااااف  سااايادته فاااى 

ةلااى درجااة الااا/تالراه مااا الالغيااات المتحاااو 

اغم يكية   اخ  ماا ح ا  ةلياه ةاام ساادس 

  . 24/9/1025 بالد م تب حتى

لاف  

 المجلس
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 -: بالاالدو تطوي  اللالائح )اغنذار  -جـ 

 الق ار الوياد الالظي ة/القسم اغسم م

المارس المساةا  محما سليماد ةلى سليماد . م 2

بقسم الهناسة 

اغنوائية لةضال 

اغجازو الاراسية 

بجاماة غةاى 

بالالغيات المتحاو 

 اغم يكية

النظ  فى اقت ا  مجلس القسم للجنة الكلياة  

للالقاااات الثقافياااة بالمالافقاااة ةلاااى تطويااا  

اللاااالائح الماماااالل بهاااا ةلاااى سااايادته لللاااك 

بانااذاره بااالاالدو خاالل رااه يا حيااث انتهااى 

للم ي د ما  20/8/1025اخ  ما لسيادته فى 

يااااا للااام يتسااالم  ي يااا مالق اااة الاراساااى للااام

 .الام  حتى تاريخه

للح اااالل  22/8/1009ته فاااى )سااااف  ساااياد

ةلااى درجااة الااا/تالراه مااا الالغيااات المتحاااو 

اغم يكية  اخ  ما ح   ةليه الاام الساادس 

 بالد م تب . 20/8/1025حتى 

لاف  

 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

منح 

 الارجات

 محما ةلى أحما ةطيه أحمااسم الطالب:  

تحليلها للاالام  الم م و ةلى تجميع بيانات لمالضال : 

 . انتاجية ل أداف مااات الح   الن قى

Data acquisition and analysis for factors 

impacting the productivity and performance 

of micro – tunneling equipment.  

أ.د. ريمالد فاي   أ.د. ر ين محما حافظ ،تحت إر اف:  

 .ةزيز

ماجستي  

 الهناسة
 1021خ ين 

لاف  

 المجلس

 ةوة محما  الح محمالد السيسىاسم الطالب: 

م اجاة الو ناما الزمنى تطوي    يقة تقييم لمالضال : 

 . وةلى المواريع لات اغنوطة المتك ر

Applying of program evaluation and 

review technique on projects with 

repetitive activities.  

أ.د. ر ين محما حافظ ، أ.د. ريمالد فاي  تحت إر اف:  

 .ةزيز

ماجستي  

 الهناسة
 1022 ربيع

لاف  

 المجلس

 أحما فالزى محما ةم اسم الطالب:  

 . ا ويقاتها فى  ناةة التويينظم إدارو الوي ة ل مالضال : 

Environmental management systems 

implementation in construction in 

construction industry.  

أ.د. ةوام ةوا الخال  ، أ.د. ريمالد فاي  تحت إر اف:  

 .ةزيز

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1022 خ ين
لاف  

 المجلس

 سلمى نجيب  ه محما الس لجىاسم الطالب: 

مقارنة بيا ت ميم ةيك  ماانى جايا للطائ ات مالضال : 

بيا اإل ار ل  السالياستال/هاللم )بمطار أرلناا خارج 

 . الماانى المتالاجا بها حاليا

Alternative steel hangar design at 

Arlanda airport outside Stockholm 

(Sweden) in comparison with the real 

existing one.  

أ.د. حسام فهمى  انم ، د. أحما رام  تحت إر اف:  

 .فهمى

ماجستي  

 الهناسة
 1022 خ ين

لاف  

 المجلس

 -الهندسة اإلنشائية :قسم تابع : 

توكي  لجنة 

 الحكم

 ياس  محما حيالر ال حاماسم الطالب:  

التالائم اتمث  فى  يانة الكوارى فى ظ  قيالد مالضال : 

 .الميزانية فى م  

Adaptive optimization of bridges 

maintenance under budget constraints in 

Egypt. 

 1022خ ين  د/تالراه
لاف  

 المجلس
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أ.د. ةوام ةوا الخال  ةوا الخال  ، أ.د. تحت إر اف:  

 .ر ين محما حافظ

 المهناس المذ/الر له بحث منوالر فى : * 

* International Journal of Social, 

Behavioral, Economic, Business and 

Industrial Engineering Vol:10, No:1,2016. 

* International  Journal of Engineering 

Research and Applications ISSN: 2248-

9622, Vol.6, Issue 1, (Part – 5) January 

2016, pp. 48-54. 

  -: ةلى أد تكالد اللجنة مكالنة ما 

 أستال بكلية الهناسة   أ.د. ةادل إب اةيم الاسالقى    -2

    جاماة  نطا                                              

 ًم  رئيسا

 أ.د. أحما سام  ةز الايا        رئيس قسم التوييا  -1

بالجاماة اغم يكية                                           

 ةضالام 

            أ.د. ةوام ةوا الخال  ةوا الخال    أستال بالكلية                         -3

 مو فام                                                       

 ًم  لةضالا

               أ.د. ر ين محما حافظ         أستال بالكلية                         - 4

ل  مو فام                                                       

 ةضالام 

إلغاف 

 التسجي 

بناف ةلى 

  لوه

 1022خ ين  د/تالراه  ازىأحما ةلى محما اسم الطالب:  
لاف  

 المجلس

 1023خ ين  دبلالم سارو قاسم ةوا الله ةوا الاالاسم الطالب:  
لاف  

 المجلس

 1025ربيع  دبلالم ةوام أحما محمالد ةلى  الحاسم الطالب:  
لاف  

 المجلس

 -الهندسة الكهربية :: قسم نياً ثا

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

منح 

 الارجات

 اسم الطالب:  ةل حسيا نامه ر ةطيه

مالضال : نمذجة التااخ  الطوقى لووكات اغستواار اللسلكية 

لتحليلتها  IEEE 802.15.4متاادو الق زات بتقنية 

 لتطويقاتها. 

Crosslayer modeling of IEEE. 802.15.4 

multihop wireless sensor networks and its 

analytical analysis and applications.  

تحت إر اف:  أ.د. سايا محما النالبى ، أ.د. محما رزق 

 محما رزق ، د. ني ه محمالد  ادق.

 1009ربيع  د/تالراه
لاف  

 المجلس

 ساراماسم الطالب:  نال  /يالتاى 

مالضال : الت ريح التالافقى لالتثويط النوط ال نيا م رح 

LCL   .فى نظم الطاقة المتجادو المت لة بالووكة 

Harmonic filtering and active damping of 

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1024ربيع 
لاف  

 المجلس
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LCL filter resonance in grid-tied renewable 

energy systems.  

 تحت إر اف: أ.د. نوي  حسا ةواسى ، د. / يم حسا يالسن.

 اسم الطالب:  فا مة أحما حسام الايا محما أحما ةواه

مالضال : تقنيات حايثة إلخ اف الخطأ لل الر المتح /ة 

 ال قمية بإستخاام تحالي  الماليجات المتقطع. 

Novel error concealment techniques for 

wavelet – coded I-Frames for block – based 

video coding systems.  

تحت إر اف:  أ.د. محما رزق محما رزق ، د. ةم ل محما 

 مح لس الا ياد ، د. منى إب اةيم حاما.

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1020خ ين 
لاف  

 المجلس

 محما من الر أحما محمااسم الطالب:  

مالضال : تقنيات جاياو للتقسيم بالت ددات المتااماه للنظمة 

 الضالئية لات التااي  بواو الضالف / الكون الموار . 

Novel optical orthogonal frequency – 

division multiplexing techniques for intensity 

modulation / direct detection systems.  

إر اف: أ.د. مساالد بوي  الغنيمى ، د. زياد أحما رراد تحت 

 ال حا ، د. أحما ةوا اللطين ف يا يالسن.

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1023ربيع 
لاف  

 المجلس

 

     -الهندسة الكهربية :قسم تابع : 

منح 

 الارجات

 أحما ز/ى سايا فايااسم الطالب:  

  .لقاية الماللاات الكه بائيةمالضال : 

Turbo – generator protection.  

 أ.د. إب اةيم ف اد الا بالىتحت إر اف:  

ماجستي  

 الهناسة
 1023ربيع 

لاف  

 المجلس

 بسيالنى أحما بسيالنى محما محمااسم الطالب:  

  .حماية المحالغتمالضال : 

Transformers protection.  

 .أ.د. إب اةيم ف اد الا بالىتحت إر اف: 

ماجستي  

 الهناسة
 1023 ربيع

لاف  

 المجلس

توكي  لجنة 

 الحكم

 خالا حسا ةوا ال تا  الوازاسم الطالب:  

 إستخاام   ائن النقا  الكمية فى الت الي  الطوى.مالضال : 
مع تحايا ةنالاد الوحث لي وح : )ت اميم حايثة مختل ة ما 

  ائن جزئيات الذةب النانالنية لتحسيا خا ية اغمت اص 

النانالنية  ةلما بأد ةذا التحايا غ يمس غنما  بلزمالنات السطال  

 جالة  الوحث.

* مع ما فت و التسجي  لحيا اغنتهاف ما اج افات المناقوة لمنح 

 الارجة.
Different modern designs of gold Nano-

particles array to enhance surface plasmon 

absorption patterns. 

ةي  ، أ.د. ةوا أ.د. نالر الايا حسا إسماتحت إر اف:  

 .المنام ةوا الوارى ةوا القالى

 * المهناس المذ/الر له بحث منوالر فى : 
Internatioanl Journal of Chemical, 

Molecular, Nuclear, Materials and 

 1009خ ين  د/تالراه
لاف  

 المجلس
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Metallurgical Engineering Vol:9, No:3, 2015 

  -: ةلى أد تكالد اللجنة مكالنة ما 

    أ.د. مظه  بسيالنى  اي         أستال مت  غ بالكلية   -2

 رئيسا م 

 أ.د.  ه السيا  ه                أستال مت  غ بكلية الهناسة  -1

      جاماة المنالفية                                                

 ةضالام 

مو فام   أ.د. نالر الايا حسا إسماةي   أستال بالكلية  -3

 ا م لةضال

أ.د. ةوا المنام ةوا الوارى ةوا القالى  أستال باغ/اديمية  -4

     الا بية         

مو فام                                                             

 لةضالام 

     -الهندسة الكهربية :قسم تابع : 

توكي  لجنة 

 الحكم

 محما محما ةلى بار ةطا راسم الطالب:  

 مالضال : ةناسة القالى الكه بية.

مع تحايا ةنالاد الوحث لي وح : )التااد اتمث  لم اح  

ت /يب لحاات قياس المتجهات لتحقي  الم اقوة الكاملة 

 للنظام  ةلما بأد ةذا التحايا غ يمس جالة  الوحث.

Optimal multi- stage placement of PMUs for 

full power system observability. 

تحت إر اف:  أ.د. أحما ةوا ر حسام الايا ، أ.د. نوي  حسا 

 ةواسى.

  -ةلى أد تكالد اللجنة مكالنة ما : 

أ.د. أحما ةوا ر حسام الايا راةيا   أستال مت  غ  -2

 بالكلية      

 مو فام                                                              

 رئيسا م 

 أ.د. ةادل ةلى أبال الال      أستال مت  غ بكلية الهناسة  -1

جاماة المنالفية                                                      

 ةضالام 

  أ.د. إمتثال نجم ةوا ر       أستال مت  غ بالكلية       -3

 ةضالا م 

مو فام     أ.د. نوي  حسا ةواسى        أستال بالكلية   -4

 لةضالام 

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1020خ ين 
لاف  

 المجلس

 اسم الطالب:  بهاف الايا محما فهمى حسنيا محما

 مالضال : الط ق الحايثة فى تالجيه ال الاريخ.

Modern methods of missile guidance. 

تحت إر اف:  أ.د. محما ز/ يا م ط ى ، أ.د.  لات محما 

 ةم ل ما/الر.ةوا المنام ، د. 

  -ةلى أد تكالد اللجنة مكالنة ما : 

أ.د. محما ز/ يا م ط ى ةوا الهادى   أستال مت  غ  -2

 بالكلية      

 رئيسا م                                                                     

أ.د.  لات محما ةوا المنام      أستال مت  غ بالكلية          -1

                      

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1022ربيع 
لاف  

 المجلس
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مو فام                                                             

 لةضالام 

أ.د. ةوا المنام ةوا الوارى ةوا القالى  أستال باغ/اديمية  -3

      الا بية      

                                                                     

 ةضالا م 

أ.د. محما رزق محما رزق       أستال مساةا مت  غ  -4

 بالكلية           

                                                                      

 ةضالام 

     -الهندسة الكهربية :قسم تابع : 

توكي  لجنة 

اإلمتحاد 

 الوام 

 أحما محما محمالد نالراسم الطالب:  

نظام الخليا الكه لضالئية الم توط بووكه مالضال : 

 .التغذية

Grid connected PV system. 

أ.د. محما ز/ يا م ط ى ، أ.د. ةم ل تحت إر اف:   

 .ةثماد الزلالى ، أ.د. أحما أنس الالجالد

  -: ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما 

مو فام أستال مت  غ بالكلية  أ.د. محما ز/ يا م ط ى -2

 لرئيسام 

   أستال مت  غ بالكلية   أ.د.  لات محما ةوا المنام -1

 ةضالام 

  أستال مت  غ بالكلية       أ.د. ناجى نجيب ساللاير -3

  ةضالام 

 1021خ ين  
لاف  

 المجلس

ما فت و 

 التسجي  
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  53

الداخلية للكلية  

و المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3111رقم 

57/00/5112 

 ياسميا حازم فتحى حسااسم الطالب:  

 .أ.د. سايا السيا إسماةي  الخامىتحت إر اف:  

ل حتى ربيع  1026لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

1022. 

ماجستي  

 الهناسة
 1021ربيع 

لاف  

 المجلس

 ةوام م ط ى أحما لط ىاسم الطالب:  

أ.د. محما ز/ يا م ط ى ، د. محما تحت إر اف:  

 .تالفي  م ط ى

ل حتى ربيع  1026لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

1022. 

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1021ربيع 
لاف  

 المجلس

 محمالد  و ى حلمىاسم الطالب:  

أبال الساالد )رحمه ر  ،  أ.د. أحما خي ىتحت إر اف:  

 .أ.د. مظه  بسيالنى  اي  ، د. محما اتمي  ةطا ر

ل حتى ربيع  1026لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

1022. 

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1021ربيع 
لاف  

 المجلس

إلغاف 

 التسجي 

بناف ةلى 

  لوه

 1022خ ين  د/تالراه جاللى ةانى فك ى إسكناراسم الطالب:  
لاف  

 المجلس
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07 

  1026/ 8/3بتاريخ  الثامنةالجلسة 

     -الهندسة الكهربية :قسم تابع : 

إلغاف 

 التسجي 

بناف ةلى 

تقاري  

السادو 

 المو فيا

 دينا محما ةلى حسا محمااسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1009خ ين 

لاف  

 المجلس

 أحما السيا أحما ال الىاسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020خ ين 

لاف  

 المجلس

 محمالد أحما محما الطالي اسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020ربيع 

لاف  

 المجلس

 أحما محمالد ةوا الح يظ الا جالىاسم الطالب:  
ماجستي  

 الهناسة
 1002ربيع 

لاف  

 المجلس

 إسلم ز/ى إب اةيماسم الطالب:  
ماجستي  

 الهناسة
 1009خ ين 

لاف  

 المجلس

 حماده  ل  ةوا ال حما فهمىاسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020ربيع 

لاف  

 المجلس

 ةلف الايا محمالد حن ى محمالداسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020ربيع 

لاف  

 المجلس

 مينا حكيم لطين أبال سنهاسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020ربيع 

لاف  

 المجلس

 ن ميا مجاى محمالد يالسناسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020خ ين 

لاف  

 المجلس

أحما محما ةانئ محما ةز الايا اسم الطالب:  

 ررالاد

ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020ربيع 

لاف  

 المجلس

 محما مأمالد سيا محما ةلىاسم الطالب:  
ماجستي  

 الهناسة
 1020خ ين 

لاف  

 المجلس

 / يم محما مو ل  الواللىاسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020خ ين 

لاف  

 المجلس

 أحما ة ام محما أبجا ةم  خطاباسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020خ ين 

لاف  

 المجلس

 إب اةيم ةزت حسا محما الاالىاسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020خ ين 

لاف  

 المجلس

 أحما سمي  محما أبال ةلالاسم الطالب:  
ماجستي  

 الهناسة
 1020ربيع 

لاف  

 المجلس

 /مال إب اةيم /مال حسا اباظهاسم الطالب:  
ماجستي  

 الهناسة
 1020خ ين 

لاف  

 المجلس

     -الهندسة الكهربية :قسم تابع : 

إلغاف 

 التسجي 

بناف ةلى 

تقاري  

السادو 

 المو فيا

 أحما محما ةوا المنام محما ةوا راسم الطالب:  
ماجستي  

 الهناسة
 1020ربيع 

لاف  

 المجلس

 سارو ةلف حاما ةوا السلماسم الطالب:  
ماجستي  

 الهناسة
 1020خ ين 

لاف  

 المجلس

 ررا محمالد ةلى حسا خ اجهاسم الطالب:  
ماجستي  

 الهناسة
 1020ربيع 

لاف  

 المجلس

 ةناف فالزى محما محما حج اسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1008ربيع 

لاف  

 المجلس
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 -هندسة الرى والهيدروليكا :قسم اً: ثالث

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

منح 

 الارجات

 حسا أحما ساا  الفاداسم الطالب:  

  .دراسة ةيارلليكية ل بي ية ل    رريامالضال : 

Hydraulic and environmental study for 

rosetta branch.  

 .د. محما محما محمالد ةوا الماطىتحت إر اف:  

ماجستي  

 الهناسة
 1023 خ ين

لاف  

 المجلس

إلغاف 

 التسجي 

بناف ةلى 

  لوه

 ةوا السلم حاب  ةوا السلماسم الطالب:  
ماجستي  الالالم 

 الهناسية
 1020 خ ين

لاف  

 المجلس

 

 -الهندسة المعمارية :: قسم اً رابع

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

منح 

 الارجات

 محما محما محمالد ةلى السيا مهينةاسم الطالب:  

تقييم الام اد فى م   بإستخاام دلي  مستالى الام اد مالضال : 

 .الوام 

Assessing urbanization in Egypt using a 

comprehensive urbanization level index 

(CULI).   

أ.د. إبتهال يالسن الوسطاليسى ، أ.د. ةانى محما  تحت إر اف: 

 .ةوا الجالاد ةياد

 د/تالراه
خ ين 

1009 

لاف  

 المجلس

 

     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

منح 

 الارجات

 إس اف محما ةوا الازيز محما المغ بىاسم الطالب:  

الت ميم المنساق بالاالام  المتغي ه )الو امت ية  ل مالضال : 

 .ماخ  نحال ت ميم لاجهات ةالية اتداف –اتداف التطالرى 

Parametric evolutionary performative driven 

design – an approach towards designing high 

performance facades.  

دينا سامح  ه ، د. أ.د. خالا السيا الحجلة ، أ.د. تحت إر اف:  

 د.زياد محما  ارق ال يا

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1022ربيع 
لاف  

 المجلس

توكي  لجنة 

 الحكم

 مي نا ةادل إب اةيم السيا محمالداسم الطالب:  

 .الماينة السمويالتيهمالضال : 

مع تحايا ةنالاد الوحث لي وح : ) الماينة التكافلية )السمويالتية  

للتحالل ما الوك  الط يلى للماينة إلى التج بة : رؤية مالساة 

 أد ةذا التحايا غ يمس جالة  الوحث.التكافلية  ةلما ب

A symbiotic city: an expanded vision of 

transformation from the parasitic form to the 

symbiotic experience. 

 .رأ.د. ةلى ف اد بك  ، د. دينا محما ةلى ساا تحت إر اف:  

  -: ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما 

                  أستال بالكلية     أ.د. م ط ى م سى الا بى -2

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1022ربيع 
لاف  

 المجلس
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 رئيسا م 

أ.د. حاتم ةوا المنام الطالي     أستال بكلية ال نالد الجميلة  -1

 جاماة 

            اغسكنارية                                                 

 ةضالام 

 أ.د. ةلى ف اد بك                أستال بالكلية        مو فام  -3

 لةضالا م
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     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

توكي  لجنة 

 الحكم

 داليا السيا أحما السيااسم الطالب:  

 .المخططات اغست اتيجيةمالضال : 

لي وح : ) المخططات اغست اتيجية  مع تحايا ةنالاد الوحث

الم  ية : ماخ    ق التحلي   ةلما بأد ةذا التحايا غ يمس 

 .جالة  الوحث

Egyptian strategic plans: analysis methods 

approach. 

أ.د. ةلى ف اد بك  ، د. سام  محما ةادل تحت إر اف:  

 .السيارى

  -: ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما 

                 أستال بالكلية     حسا /مال ةوا السلمأ.د.  -2

 رئيسا م 

 مو فام   أ.د. ةلى ف اد بك                 أستال بالكلية       -1

 لةضالام 

 أستال لرئيس قسم الامارو    أ.د. ةلف ناجى س حاد        -3

       باغ/اديمية الا بية                                              

 ةضالا م

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1022ربيع 
لاف  

 المجلس

 ةوة نوي  ةوا الازيزاسم الطالب:  

 .ةمارو النانال المستاامهمالضال : 

Sustainable Nano architecture. 

أ.د. محما ةوا الاال إب اةيم ، أ.د. محما  ارق تحت إر اف:  

 .ال ياد

 لها بحث منوالر فى : و* المهناسة المذ/الر

8
th

 International Conference on NANO 

Technology in Construction 12-16 March 2016 

– Sharm El Sheikh  - Egypt 

  -: ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما 

مو فام  بالكليةمت  غ أستال    أ.د. محما ةوا الاال إب اةيم -2

 رئيسا مل

أستال مت  غ بكلية ال نالد      أ.د. مجاى محما مالسى     -1

  –الجميلة 

 ةضالا             اغسكنارية                                               

 أ.د. محما  ارق ال ياد         أستال مساةا مت  غ بالكلية                -3 ًم 

 مو فام                                                                  

 لةضالام 

  أ.د. إب اةيم السيا ما لف   أستال مساةا بالكلية          -4

 ًم  ةضالا

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

خ ين 

1023 

لاف  

 المجلس

 

     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

توكي  لجنة 

 الحكم

 داليا محما رمضاد إب اةيم رحالاسم الطالب:  

 .النمال الام انى لماد الوح  اتبيض المتالسطمالضال : 

مع تحايا ةنالاد الوحث لي وح : ) الماد المامجة ل التخطيط 

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 خ ين

1020 

لاف  

 المجلس
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المنهجى المستاام : /ح  مقت   للحا ما الزحن الام انى ل 

 الماد الم ككة  ةلما بأد ةذا التحايا غ يمس جالة  الوحث

Compact city and systematic sustainable 

planning strategies. A proposal solution for 

urban sprawl and dispersed cities. A multi – 

scale morphological fractal approach. 

 .أ.د. ةلى ف اد بك  ، د. يس ى م ط ى ةنانىتحت إر اف:  

  -: ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما 

مو فام               أستال بالكلية          أ.د. ةلى ف اد بك  -2

 رئيسا مل

     أستال مساةا مت  غ بالكلية       أ.د. محما  ارق ال ياد -1

 ةضالام 

أ.د. ياس  جلل ةارف     أستال مساةا /لية الهناسة جاماة  -3

 المنالفية            

 ةضالام                                                                           

توكي  لجنة 

اإلمتحاد 

 الوام 

 فاتا فارس ف اد ةطيةاسم الطالب:  

مستقو  الامارو للموانى ات/اديمية ال ك  اتخض  لمالضال : 

 .المستاامة

Green thinking and the future of architecture 

sustainable academic building. 

أ.د. محما ةوا الاال إب اةيم ، أ.د. محما  ارق تحت إر اف:   

 .ال ياد

  -: ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما 

مو فام   أستال مت  غ بالكلية  أ.د. محما ةوا الاال إب اةيم  -2

 لرئيسام 

        أستال مت  غ بالكلية              أحما مني  سليمادأ.د.  -1

 ةضالام 

                أستال بالكلية           أ.د. خالا السيا الحجلة -3

  ةضالام 

 
خ ين 

1021 

لاف  

 المجلس
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     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

توكي  لجنة 

اإلمتحاد 

 الوام 

 إسماةي  الزم انىاسم الطالب:  أيما محمالد أحما 

مالضال : نحال التنمية المستاامة ل التجماات المتكي ه لاتيا فى المنا   

 ال ي ية بم  .

Towards sustainable development and self-sufficient 

communities in rural areas of Egypt. 

تحت إر اف:  أ.د.  ارق ةوا الحميا ف  لى ، أ.د. حسا محما /مال  

 السلم ، د. سام  محما ةادل السيارى.ةوا 

  -ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما : 

          أ.د. يس ى ةوا القادر ةزام     أستال مت  غ بالكلية            -2

 رئيسام 

 أ.د.  ارق ةوا الحميا ف  لى  أستال ل رئيس مجلس القسم بالكلية          -1

مو فام                                                                           

 لةضالام 

         أ.د. محما أنالر فك ى            أستال بالكلية                    -3

 ةضالام 

 1023ربيع  
لاف  

 المجلس

توكي  لجنة 

حكم رسالة 

 تكميلية

 ساره حسا ةوا القادر أبال بك اسم الطالب:  

أداه تاليمية للت ميم الوي ى ، الاراسة ت ميم المارسة لتكالد مالضال : 

 .: م  

School design as a learning tool for environmental 

design, case study : Egypt. 

 .أ.د.  ارق ةوا الحميا ف  لى ، أ.د. خالا السيا الحجلةتحت إر اف:   

  -ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما : 

         أ.د. م ط ى محما جو          أستال باغ/اديمية الا بية         -2

 رئيسام 

 أ.د.  ارق ةوا الحميا ف  لى  أستال ل رئيس مجلس القسم بالكلية          -1

مو فام                                                                           

 لةضالام 

                         أستال بالكلية             حن ىأ.د. محما ةا م  -3

 ةضالام 

مو فام          أستال بالكلية                  أ.د. خالا السيا الحجلة -4

 ةضالام ل

 1025 ربيع 
لاف  

 المجلس

تااي  لجنة 

 إر اف

 اسم الطالب:  فا مة الزة اف رراى  الح ةوا ال تا 

 ةلى الك ائة الوي ية فى ال  ا ات المامارية.مالضال : تأمي  ح /ة الهالاف 

 تحت إر اف:  أ.د.  ارق ةوا الحميا ف  لى ، أ.د. خالا السيا الحجلة.

لجنة اإلر اف  للك بإضافة د. زياد  ارق ال ياد المارس بالقسم الىل

 للك لحاجة الوحث الى تخ ص سيادته.ل

لحتى  1026مع ما فت و التسجي  لماو ةام خامس اةتوارام ما ربيع *

 .1022ربيع 

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1021ربيع 
لاف  

 المجلس

 

     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تااي  لجنة 

 إر اف

 ةم ل ةلى محمالد بيالمىاسم الطالب:  

تحايث ت ميمى غت يالم قائم للح اظ ةلى المستالى مالضال : 

 .اغداف الح ارى ل مااغت اغضائة الطوياية

أ.د. أحما مني  سليماد ، أ.د.  ارق ةوا الحميا تحت إر اف:  

 .ف  لى

 د/تالراه
خ ين 

1023 

لاف  

 المجلس
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لجنة  للك بإضافة د. زياد  ارق ال ياد المارس بالقسم الىل

 .للك لحاجة الوحث الى تخ ص سيادتهاإلر اف ل

ما فت و 

 التسجي  
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  53

 الداخلية للكلية 

و المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3111رقم 

57/00/5112 

 محما أحما محما ف مالىاسم الطالب:  

، أ.د. إب اةيم  أ.د.  ارق ةوا الحميا ف  لىتحت إر اف: 

 .ما لف

 .1022حتى ربيع ل 1026إةتواراَ ما ربيع  لماو ةام خامس

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1021ربيع 
لاف  

 المجلس

  اده حسيا محما ساا أبال سيناسم الطالب:  

أ.د. محما ةا م محمالد حن ى ، د. ةلف تحت إر اف:  

 .من الر

 .1022حتى ربيع ل 1026ام ما ربيع لماو ةام خامس إةتوار

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1021ربيع 
لاف  

 المجلس

إلغاف 

 التسجي 

بناف ةلى 

تقاري  

السادو 

 المو فيا

 لا نماريانا امي  اسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1009ربيع 
لاف  

 المجلس

 أيما ةوا ر الاايشاسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1009ربيع 
لاف  

 المجلس

 نهى حسا السيا مزرل اسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1009ربيع 
لاف  

 المجلس

 رضالى ةز الايا ةلىاسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1022ربيع 
لاف  

 المجلس

 ريماف ساا راواداسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1022ربيع 
لاف  

 المجلس

 نالرا ةم ل محما ف يااسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1022ربيع 
لاف  

 المجلس

     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

إلغاف 

 التسجي 

بناف ةلى 

تقاري  

السادو 

 المو فيا

 رنا ف اد محما فالزىاسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1022ربيع 
لاف  

 المجلس

 محما مجاى ساا ز لاللاسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1022ربيع 
لاف  

 المجلس

 

 -الهندسة الكيميائية :: قسم  اً خامس

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

منح 

 الارجات

 ريهام ةا ن ةوا الماللى أحمااسم الطالب:  

 .تخلي  موتقات سليلالزية لات خ ائص تطويقيةمالضال : 

Synthesis of technically applied synthons from 

cellulose.   

أ.د. سامى ةوا المنام الج ف ، أ.د. محما ةوا الاايم تحت إر اف:  

 1022ربيع  د/تالراه
لاف  

 المجلس
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 .ال تا  سليمادسلم ، أ.د. ةوام محما ةوا 

 محما فتحى ةوا الازيز جاليشاسم الطالب:  

ماالجة المخل ات الاضاليه بإستخاام التح يز الضالئى فى مالضال : 

 .م اة  أنوالبى حلقى

Treatment of organic waste using photocatalystic 

oxidation inside tubular.  

راواد ةطيه ن ي  ، أ.د. أر ف ةوا التالاب  أ.د.تحت إر اف:  

 .موار  ، أ.د. إب اةيم حسا محما

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

خ ين 

1020 

لاف  

 المجلس

 محما إيهاب إب اةيم الاسالقى لنساسم الطالب:  

تطويقات ديناميكا المالائع الحسابية فى ةمليات ف   مالضال : 

 . الريا فى ال الرو السائلة

Application of computational fluid dynamics in 

two phase liquid separation processes.   

 .أ.د. يحيى محما  و ى ، د. دينا أحما الجيارتحت إر اف:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

خ ين 

1020 

لاف  

 المجلس
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     -الهندسة الكيميائية :: قسم تابع 

توكي  لجنة 

 الحكم

 الازيز محما ةام  باسم ةوااسم الطالب:  

 .دراسة ةلى إنتقال الكتلة فى الامليات الكيميائيةمالضال : 

مع تحايا ةنالاد الوحث لي وح : )إستخلص أيالنات النحاس ما 

المحالي  المائية بإستخاام جهاز إستخلص مطالر بق ص دلار  ةلمام 

 بأد ةذا التحايا غ يمس جالة  الوحث

Extraction of copper ions from aqueous solutions 

in a modified rotating disk extractor. 

أ.د. ني يا /مال أميا، أ.د. السيا ز/ يا اغرطالخى ، تحت إر اف:  

 .د. محما حلمى ةوا الازيز مالسى

 * المهناس المذ/الر له بحث منوالر فى : 

Journal of Water Reuse and Desalination. 

  -ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما : 

      أ.د. حسا ةوا المنام ف ج      أستال مت  غ بالكلية          -2

 رئيسا م 

مو فام        أ.د. ني يا /مال أميا           أستال بالكلية         -1

 لةضالام 

أستال بالماها الال نى لالالم  أ.د. ةل السيا ةوا الالةاب -3

 الوحارةضالا م 

 أ.د. السيا ز/ يا اغرطالخى أستال مساةا بالكلية مو فام لةضالام  -4

 د/تالراه
 خ ين

1020 

لاف  

 المجلس

 نجالى من ن محما ةوا الحميا :اسم الطالب

 .الجايا فى تطويقات انابيب الك بالد النانالنيةمالضال : 

مع تحايا ةنالاد الوحث لي وح : ) تقييم  إزالة اتيالنات بط يقة 

الكه بى /تقنية حايثة لتحلية المياه المالحة  ةلما بأد ةذا اغمتزاز 

 التحايا غ يمس جالة  الوحث.

Evaluation of electrosorptive deionization as a 

novel desalination technique. 

أ.د. منى محمالد محما نايم ، أ.د. السيا ز/ يا تحت إر اف:  

 .اغرطالخى

  -: ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما 

      أ.د. حسا ةوا المنام ف ج       أستال مت  غ بالكلية         -2

 رئيسا م 

 مو فام  أ.د. منى محمالد نايم             أستال مت  غ بالكلية     -1

 لةضالام 

 مو فام  أ.د. السيا ز/ يا اغرطالخى  أستال مساةا بالكلية     -3

 لةضالا م 

بالماها القالمى  أستال مساةا     أ.د. ةوي  أحما مني           -4

 لالالم 

الم ائا باغسكنارية       الوحارل                                       

 ةضالام 

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1020ربيع 
لاف  

 المجلس

 

     -الهندسة الكيميائية :: قسم تابع 

تااي  لجنة 

 إر اف

 راي هرانيا فارلق أحما محما اسم الطالب:  

دراسة تحضي  الك بالد النوط ما باض المخل ات مالضال : 

 .الزراةية الم  ية

أ.د. محما حسيا ةوا المجيا ز/ى ، أ.د. جيهاد تحت إر اف:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1023ربيع 
لاف  

 المجلس
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 .فارلق محما ةوا ال حما رلش

للك بإضافة أ.د. يحيى محما  و ى الواللى اغستال المساةا ل

تخ ص للك لحاجة الوحث الى لجنة اإلر اف ل بالقسم الى

 .سيادته

ما فت و 

 التسجي  
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  53

 الداخلية للكلية 

و المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3111رقم 

57/00/5112 

 آيات السيا إب اةيم سيا أحمااسم الطالب:  

م ط ى سالم أ.د. حسا ةوا المنام ف ج ، أ.د. تحت إر اف: 

 .من الر

ل حتى خ ين  1024لماو ةام خامس إةتواراَ ما خ ين 

1025. 

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

خ ين 

1020 

لاف  

 المجلس
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 -الرياضيات والفيزياء الهندسية :: قسم ا ًسادس

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

توكي  لجنة 

 الحكم

 سارو لائ  أحما / لسوىاسم الطالب:  

 .نمذجة منظالمة ناق  ح /ة بتغي  متالا  مالضال : 

مع تحايا ةنالاد الوحث لي وح : )النمذجة ال ياضية لمنظالمة 

ناق  ح /ة بتغيي  متالا     ةلما بأد ةذا التحايا غ يمس جالة  

 الوحث

Mathematical modeling of continuously 

variable transmission (CVT) system. 

 .جلل أحما القو  ى ، أ.د. حسا أنالر الجم أ.د. تحت إر اف:  

 المهناسة المذ/الر له بحث منوالر فى : * 

International Journal of Engineering Research 

and Technology (IJERT) ISSN: 2278-0181 Vol. 

5 Issue 02, February- 2016 

  -ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما : 

 مو فام  أ.د. جلل أحما القو  ى     أستال مت  غ بالكلية    -2

 لرئيسا م

 مو فام    أ.د. حسا أنالر الجم        أستال مت  غ بالكلية   -1

  لةضالام 

 مت  غ بأ/اديمية أخوار اليالم أستال  أ.د. م ط ى ز/ى محما     -3

   ه سابقا أستال بجاماة المن الرل                                    

 ةضالا م

   أ.د. فارلق أحما الو قى     أستال مساةا مت  غ بالكلية     -4

 ةضالام 

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 خ ين

1023 

لاف  

 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم اً سابع

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

منح 

 الارجات

 قاسممحما ةوا القادر حاما اسم الطالب:  

تحقي  ةادى لمالاد تغيي  الطالر داخ  موادل مالضال : 

 .ح ارى متااد اتنابيب

Numerical investigation for phase change 

materials inside shell and tube heat 

exchanger.   

أ.د. محما ةوا الحليم حسب ، أ.د. لائ   تحت إر اف: 

 .محما م ط ى المغلنى

 1009خ ين  د/تالراه
لاف  

 المجلس

 بيت  فارلق رمزى بواىاسم الطالب:  

سحب جيالب الهالاف ةا   ي  دفع المياه فى مالضال : 

 .اتنابيب المنحارو الهوال 

The entrainment of air pockets by water 

flowing in circular conduits with 

downward slopes.   

ةلى ةوا أ.د. حسا ةلى لرده ، أ.د. أحما  تحت إر اف: 

 .النوى

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1008ربيع 
لاف  

 المجلس

 محما أنالر أحما الحلالاسم الطالب:  

محا/اه ةادية للح ي  فى ان اق الط ق ل تأمي  مالضال : 

 .التهالية المستا ضه ل الطاللية فى التحكم فيها

Numerical simulation of fire in road 

tunnels and effect of full transverse and 

longitudinal ventilation systems to control 

it.   

أ.د. أسامه أحما الم  ى ، أ.د. ةوا الحميا  تحت إر اف: 

 .ةطيه السيا

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1020ربيع 
لاف  

 المجلس

 سلمى ةوا ر خلي  محمالد حسااسم الطالب:  

 .ةملية تقطي  الوت للمالضال : 

Crude oil refining process.   

 .أ.د. ماحت محمالد س لر تحت إر اف: 

ماجستي  

 الهناسة
 1022ربيع 

لاف  

 المجلس

 

     -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع 

توكي  لجنة 

 الحكم

 اسم الطالب:  أحما حلمى ةوا الازيز ةوا ال حيم

 مالضال : إنتقال الح اره فى المجارى الاقيقة.

مع تحايا ةنالاد الوحث لي وح : )إنتقال الح ارو ملمى اغبااد فى 

م وات ح اره بتو يا مائى خلل القنالات الاائ ية الاقيقة فى حالتى 

  ةلمام بأد ةذا التحايا غ يمس لجالد زةانن داخلية أل ةام لجالدةا

 جالة  الوحث.

Three dimensional conjugate heat transfer in heat 

sinks by water cooling through circular mini/micro 

channels with and without internal fins. 

تحت إر اف:  أ.د. ماحت محمالد س لر ، أ.د. محما ةوا الحليم حسب ، 

 أ.د. لائ  م ط ى المغلنى.

 د/تالراه
خ ين 

1009 

لاف  

 المجلس
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 * المهناس المذ/الر له بحث منوالر فى : 
International Journal of advanced scientific and 

technical research, Issue 5, Vol.7 , November 2015 

  -ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما : 

مو فام         أستال مت  غ بالكلية  أ.د. ماحت محمالد س لر        -2

 لرئيسا م 

مو فام أ.د. محما ةوا الحليم حسب   أستال مت  غ بالكلية           -1

 لةضالا م 

               أستال مت  غ بالكلية     أ.د. ةوا الحميا ةطية السيا   -3

 ةضالا م 

       أستال بكلية الهناسة جاماة بنها أ.د. محما أحما ماالض          -4

 ةضالام 
 اسم الطالب:  سامح تالفي  ةوا ال تا  محمالد

 الحيالى.مالضال : تنقية ل تكسي  الغاز 

Biogas sweeting and fractionation. 

تحت إر اف:  أ.د. ةوا الحميا ةطية السيا ، د. يحيى ةوا المنام 

 الارينى.

 المهناس المذ/الر له بحث منوالر فى :  *
International Journal of advanced scientific and 

technical research Issue 5 vol 4 , July – Aug 2015. 

International Journal of innovative research and 

development. Jan 2016.  

International Journal of information and research and 

review  IJIRR vol 03, Issue 01 -Jan 2016. 

  -ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما : 

       أ.د. ماحت محمالد س لر       أستال مت  غ بالكلية              -2

 رئيسا م 

مو فام        أ.د. ةوا الحميا ةطية السيا   أستال مت  غ بالكلية    -1

 لةضالا م 

       أ.د. محما أحما ماالض         أستال بكلية الهناسة جاماة بنها  -4

 ةضالام 

 1023ربيع  د/تالراه
لاف  

 المجلس

     -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع 

توكي  لجنة 

 الحكم

بنافام ةلى 

مالافقة 

مجلس 

الكلية فى 

9/1/1026 

 

 أحما لجيه ياقالت اإلسكنارانىاسم الطالب:  

 .ميكانيكا المالائع المتقامهمالضال : 

مع تحايا ةنالاد الوحث لي وح : )التأمي  المزدلج لقالى الط د 

السطح ةلى أداف محام  الافع الك لية المغذاه خوالنة زية لالم /

 جو يا  ةلما بأد ةذا التحايا غ يمس جالة  الوحث.

The combined effects of the centripetal inertia and 

the surface roughness on the hydrostatic thrust 

spherical bearings performance. 

أ.د.  ادق ز/ يا /ساب ، أ.د. أ.د. محما ف يا خلي  ، تحت إر اف:  

أر ف سايا إسماةي  ، أ.د. م ط ى ز/ى محما ، أ.د. لط ى أحما ةوا 

 .اللطين )رحمه ر  ، أ.د. محما ةلى ةم  مالسى

 المهناس المذ/الر له بحث منوالر فى :  *

International Mechanical Engineering Congress 

and Exposition – November 11-15, 2007, Seattle, 

Washington, USA. 

 د/تالراه
12/9/1001 

 غئحة قايمة

لاف  

 المجلس



31 

  1026/ 8/3بتاريخ  الثامنةالجلسة 

  -ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما : 

أستال مت  غ بأ/اديمية أخوار اليالم      أ.د. م ط ى ز/ى محما      -2

–   

أستال بجاماة المن الره سابقا                                           

 مو فام رئيسا م 

أستال بقسم الميكانيكا /لية الهناسة  أ.د. محما ةوا الحى حسا       -1

 جاماة 

حلالاد                                                                          

 ةضالا م 

أ.د. لحيا يس ى ةلى يالسن  أستال الت ميم الميكانيكى قسم  -3

 ةناسة 

هناسة جاماة الت ميم /لية الاغنتاج ل                                        

 المنيا                        

                                                                                   

 ةضالام 

توكي  لجنة 

اإلمتحاد 

 الوام 

 احما يحيى ةالض محمااسم الطالب:  

 .ل الكيميائى للمياه فى الوحي اتالتلالث الح ارى مالضال : 

Thermal and chemical pollution of lake water. 

 .أ.د. أسامة أحما السمنىتحت إر اف:   

  -: ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما 

 مو فام       أ.د. أسامه أحما السمنى        أستال بالكلية        -2

 رئيسام ل

       أستال مت  غ بالكلية        أ.د. محما محما الق وى        -1

 ةضالام 

    أ.د. ةلف الايا حسا حماى  أستال مت  غ بالكلية           -3

 ةضالام 

 
خ ين 

1021 

لاف  

 المجلس

     -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع 

توكي  لجنة 

اإلمتحاد 

 التأةيلى

 ةوة محما ةوا الازيز ةوا اللطيناسم الطالب:  

أداف الالحاات الم /وه بإستخاام   ق تحسيا مالضال : 

 .مختل ة لتو يا الهالاف الااخ  الالحاه الغازية
Performance improvement of the combined cycle 

power plants using different in take air cooling 

methods. 

أ.د. ماحت محما س لر ، أ.د. محما ةوا تحت إر اف:   

 .ال تا   ايمه

  -: ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما 

 مو فام بالكلية مت  غ أستال    أ.د. ماحت محمالد س لر -2

 رئيسام ل

   أستال مت  غ بالكلية         أ.د. ماحت ةواس رالقى -1

 ةضالام 

      أستال مت  غ بالكلية          أ.د. ةادل ةوا ال حما -3

 ةضالام 

 1021 ربيع 
لاف  

 المجلس

 

 -هندسة الحاسب والنظم :: قسم  اً ثامن

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 
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منح 

 الارجات

 سم  م ط ى إب اةيم سيااسم الطالب:  

التنو  بأخطاف الو مجيات بإستخاام تقنيات ت اليت مالضال : 

 .ات لوية المالزلد
Software bug prediction using weighted majority 

voting techniques.   

أ.د. محما سايا حلمى أبال جو  ، أ.د. نجالى  تحت إر اف: 

 .م ط ى إسماةي  المكى ، أ.د. م ط ى يس ى الناناةى

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

خ ين 

1022 

لاف  

 المجلس

إلغاف 

 التسجي 

بناف ةلى 

تقاري  

السادو 

 المو فيا

 بساي  سايا محما ةوا الجالاداسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

خ ين 

1020 

لاف  

 المجلس

 م ط ى ةلى محما ةلى ةوا القادراسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

خ ين 

1008 

لاف  

 المجلس

 منار محمالد محما أحمااسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

خ ين 

1009 

لاف  

 المجلس

 مى أحما محما ةلى سليماداسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

خ ين 

1020 

لاف  

 المجلس

     -هندسة الحاسب والنظم :: قسم تابع 

إلغاف 

 التسجي 

بناف ةلى 

  لوه

 أر ف باري  اسح  ةوا راسم الطالب:  

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

 1020 ربيع
لاف  

 المجلس

 

 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  اً تاسع

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

لجنة توكي  

 الحكم

 ةم ل ةوا المنام تالفي  ر يناسم الطالب:  

 .تقييم المن ات الوح ية الثابتهمالضال : 

مع تحايا ةنالاد الوحث لي وح : )التقييم اإلنوائى لمن ة بح ية 

 مابتة  ةلما بأد ةذا التحايا غ يمس جالة  الوحث

Structural assessment of an existing fixed 

offshore platform. 

 .أ.د. أحما حسنى الحيالى ، د. أمانى محما حساتحت إر اف:  

  -ةلى أد تكالد اللجنه مكالنه ما : 

         بالكلية                  أ.د. يحيى ةوا النا       أستال  -2

 رئيسا م 

مو فام     الى  أستال مساةا بالكلية     أ.د. أحما حسنى الحي -1

 لةضالا م

أستال باغ/اديمية الا بية للالالم   أ.د.  ارق أحما السيا -3

    لالتكناللالجيا

                                                                             

 ةضالام 

ماجستي  

الالالم 

 الهناسية

خ ين 

1020 

لاف  

 المجلس
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 -الهندسة الصحية :: قسم عاشراً 

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

إلغاف 

 التسجي 

بناف ةلى 

  لوه

 دبلالم ريم محما تالفي  إب اةيم رحاتهاسم الطالب:  
خ ين 

1020 
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