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  1106/ 01/5بتاريخ  العاشرةالجلسة 

عابا  برئاسبة السبيا اتسبتال البا/ت ر/ 1106/ 5/ 01في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباا  يب م الثاءبال الم افب   مجلس الكليةاجتمع 

و/يب  الكليبة لوب  د خامبة المجتمبع  -/ خالبا السبيا جع بر سر المجلس السبيا اتسبتال البا/ت ر، وأمانة  عميا الكلية –العزيز حسانين قنص ه 

 وقا حضر الجلسة /  من: وتنمية الاي ة
 و/ي  الكلية للاراسات العليا والاح ث أ.د. مجاى عاا العظيم أحما سليماد 

 و/ي  الكلية لو  د التعليم و الطاب أ.د. محما جابر أب  على 

   رؤسال 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.  

 أ.د. مسعد مصلح عبد المجيد  عبد المنعم المصرىأحمد أ.د. عمرو  

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

 عفاف خميس إبراهيم العوفىد.   هيثم ممدوح عوضد.  

   أساتذة من اتقسام

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

 كروسبى أ.د. وائل أحمد  أ.د. محمد أحمد أبو رحيم 

 أ.د. أبو بكر عبد القادر ميتو  أ.د. مجدى حسين ناجى 

 أ.د. جمعه خميس موسى  أ.د. محمد نشأت عباس فرس 

 أ.د. جالل أحمد القبرصى  أ.د. على عبد الحكم عبده 

 مارسين من اتقسام  أساتذة مساعاين من اتقسام
 د. سعد الصافى على غازى  د. نهى عثمان قرنى غريب 

   محمد محمود حسنى عبد الرحيم د. 

   أعضال مجلس الكلية من الخارج 

 ب. أعضال من خارج الكلية  أ. أعضال من داخ  الكلية 

 السيد المهندس / أسامة الجناينى  أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين 

 السيد اللواء أ.ح. / عصام الدين أحمد ثابت  أ.د. كامل عبد العظيم الشوربجى 

   أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل 

 
 أ.د. محمد يحيى  المكى

 أ.د. محمد ناصر أحمد نادر درويش
  

 ماعـ ود
أ.د. نبيل حسن عباسى )المدير التنفيذى للبرامج العلمية 

 المتخصصة(
 

د. وليد عبد العظيم إبراهيم )المدير التنفيذى للمركز 

 الهندسى(

 د. أحمد حسنى الحيوى،  المجيد عجمى ، أ.د. محمد أنور فكرى أ.د. سعيد عبد اعتذر عن عام الحض ر:

 د. هشام محمد أحمد سويلم ، م. خالد محمد أحمد صالحتغيب عن الحض ر: 

 

وشبر  ورحبب بالسبادة أعضبال المجلبس استه  السيا اتستال الا/ت ر عميبا الكليبة الجلسبة مبسبم ر البرحمن البرحيمم 

 الية:المجلس فى مناقوة الم ض عات الت

 .5102 أبريل 05بتاريخ  5102/5102للعام الجامعى  ةتاسعأوالً: التصديق على محضر الجلسة ال
 ي لي . 5،  4،  3ي لي  باالً من  4،  3،  1( فى الو  د التعليمية إلى ت اريخ 1مع تعاي  بنا ) م التصاي تالقرار: 

 

 -: الموضوعات العامةثانياً: 
 

وقبرر  1111-1106النسخة المعالة مبن الخطبة اإلسبتراتيجية للكليبة  باإلنتهال من إعاادتم إحاطة المجلس علماً  .0

المجلس أد يتم إرسال الخطة المقترحة تعضال هي ة التاريس ، واد تقب م مجبالس اتقسبام بمناقوبة الخطبة فبى 

 القادمة. عرضها إلقرارها من مجلس الكلية الجلسةجلسات خاصة وإباال أية ماحظات أو مقترحات قا  

 .جتماعيات أعضال هي ة التاريس والجها  المعاودالمقتر  إلصناوق الإجتما  لجنة تم إحاطة المجلس علماً ب .1

  The University of Magdeburgبروت /ب ل التعباود ببين جامعبة اإلسبكنارية ومقتبر  وافب  المجلبس علبى  .3

 بألمانيا.

 .01/5/1106حتى  8/5/1106الكلية فى ال ترة من بإقامة الس ق الخيرى لطلاة تم إحاطة المجلس علماً  .4
 

 -: الهدايا والتبرعاتاً: لثثا
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جنيبب   51111مالبب  بالوببرق اتوسببك لتكريببر الاتببرول )ميبباور( التاببر  المقببام مببن شببر/ة وافبب  المجلببس علببى  – 0

 الخيرى.)خمس د ألف جني ( بهاف دعم صناوق التكاف  اإلجتماعى لطاب الكلية وتخصيص  لصالح الس ق 

جني  )خمس د  51111سياى /رير للاترو/يماويات )سيابك( بمال  التار  المقام من شر/ة  واف  المجلس على - 1

 ألف جني ( بهاف دعم صناوق التكاف  اإلجتماعى لطاب الكلية وتخصيص  لصالح الس ق الخيرى.

جني  )مائة  031111مال  باإلسكنارية لإلنوالات )طلعت مصط ى( شر/ة التار  المقام من  واف  المجلس على - 3

 .وءاء د ألف جني ( بهاف دعم صناوق التكاف  اإلجتماعى لطاب الكلية

اتسبتال المت برب بقسبم  –اتسبتال البا/ت ر / إببراهيم علبى ي سبف مجاهبا التار  المقبام مبن  واف  المجلس على  - 4

جني  )عورة آالف جني ( بهباف دعبم صبناوق التكافب  اإلجتمباعى لطباب الكليبة  01111الهناسة الكهربية بمال  

 وتخصيص  لصالح الس ق الخيرى.

جنيبب   11111مالبب  باإلسببكنارية لإلنوببالات )طلعببت مصببط ى( شببر/ة التاببر  المقببام مببن  وافبب  المجلببس علببى - 5

يحيبى عابا البا/ت ر / راف ـبـتحبت إش تصميم وتصبنيع سبيارة السبااق مفب رميامفري  لاعم )عورود ألف جني (

 .المارس بقسم الهناسة الميكانيكية –المنعم الارينى 
 15111الموبروعات الاتروليبة واإلستوبارات ال نيبة )بتروجيبت( بمالب  التار  المقام من شر/ة  واف  المجلس على - 6

 – 9جني  )خمسة وعورود ألف جني ( للمساهمة فى تغطية تكالاف إقامة اتسا   الن وى والذى عقبا فبى ال تبرة مبن 

 .1106أبري   00
 ش  د هي ة التاريس

 أوالً: الترقيات والتعيينات

 جلس الكلية على مست ى اتساتذة()م منح اللقب العلمى ل ظي ة أستال -

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

0 
تغريا محما محما أحما أ.د. 

  وي 
 أستال مساعا

الهناسة 

 الكيميائية

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجلببببببببس 

القسبببببببم بوبببببببأد الم افقبببببببة علبببببببى 

اللقبببببببب العلمبببببببى  امبببببببنح سبببببببيادته

بنبببببببالاً  بالقسبببببببم سبببببببتالأل ظي بببببببة 

علببببببى ت صببببببية اللجنببببببة العلميببببببة 

 للترقيات.

واف  

 المجلس

 

 التعيين فى وظي ة مارس -

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

0 
. محما عاا القادر حاما د

 قاسم

مارس  

 مساعا

الهناسة 

 الميكانيكية

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجببببببببـلس 

القسبببببببم بوبببببببأد الم افقبببببببـة علبببببببى 

تعيببببببببين سيببببببببـادت  فببببببببى وظي ببببببببة 

علبببببى  بالقسبببببم لحصببببب ل  مبببببارس

 درجة الا/ت راة.

واف  

 المجلس

 . على حلمى حاما محم دد 5
مارس  

 مساعا

الهناسة 

 الكهربية

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجببببببببـلس 

القسبببببببم بوبببببببأد الم افقبببببببـة علبببببببى 

تعيببببببببين سيببببببببـادت  فببببببببى وظي ببببببببة 

علبببببى  مبببببارس بالقسبببببم لحصببببب ل 

 درجة الا/ت راة.

واف  

 المجلس

 مجاى محما /ام  شاهين. د 3
مارس  

 مساعا

هناسة 

 الم اصات

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجببببببببـلس 

القسبببببببم بوبببببببأد الم افقبببببببـة علبببببببى 

تعيببببببببين سيببببببببـادت  فببببببببى وظي ببببببببة 

علبببببى  مبببببارس بالقسبببببم لحصببببب ل 

واف  

 المجلس
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 درجة الا/ت راة.
 

 %(08ءانياً : اإلعارات )نساة اإلعارات على مست ى الكلية  

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

0 
خميس .د. سهير فتحى ا

 ر يقة

أستال 

 مت رب

الهناسة 

 الميكانيكية

النظببر فبببى إقتببرا  مجلبببس القسببم بوبببأد 

الم افقة على تجايا إعارة سيادتها للعم  

بات/اديميببة العربيببة للعلبب م والتكن ل جيببا 

والنقبب  الاحببرى لمبباة عببام ءببامن إعتاببارا 

 .30/8/1101وحتى  0/9/1106من 

 01نسبباة اإلعببارة علببى مسببت ى القسببم: 

.% 

واف  

 المجلس

5 
ياسر محما أن ر ا.د. محما 

 خلي 

ستال أ

 مت رب

الهناسة 

الن وية 

 واإلشعاعية

النظببر فبببى إقتببرا  مجلبببس القسببم بوبببأد 

الم افقة على تجايا إعارة سبيادت  للعمب  

مببببباير إدارى للمر/بببببز الببببباولى لضببببب ل 

السبببببببببنكروترود للعلببببببببب م التجريايبببببببببة 

 وتطايقاتهببا فببى الوببرق اتوسببك ببباتردد

 31/4/1106إعتابارا مبن  تاسعلماة عام 

 .19/4/1101وحتى 

 01.5نساة اإلعارة على مست ى القسبم: 

.% 

واف  

 المجلس

 ا.د. محما عاا ال تا  طعيمة 3
ستال أ

 مت رب

الهناسة 

 الميكانيكية

النظببر فبببى إقتببرا  مجلبببس القسببم بوبببأد 

الم افقة على تجايا إعارة سبيادت  للعمب  

للعلبب م والتكن ل جيببا بات/اديميببة العربيببة 

والنقبب  الاحببرى لمبباة عببام ءببامن إعتاببارا 

 .30/8/1101وحتى  0/9/1106من 

 01نسبباة اإلعببارة علببى مسببت ى القسببم: 

.% 

واف  

 المجلس

 ا.د. محما عااس حلمى قطب 4
ستال أ

 مت رب

الهناسة 

الاحرية 

وعمارة 

 الس ن

النظببر فبببى إقتببرا  مجلبببس القسببم بوبببأد 

سبيادت  للعمب   الم افقة على تجايا إعارة

بات/اديميببة العربيببة للعلبب م والتكن ل جيببا 

والنقبب  الاحببرى لمبباة عببام تاسببع إعتاببارا 

 .30/8/1101وحتى  0/9/1106من 

 11نسبباة اإلعببارة علببى مسببت ى القسببم: 

.% 

واف  

 المجلس
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 %(08: اإلعارات )نساة اإلعارات على مست ى الكلية   تابع

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

2 
عاا عصام محما عادل ا.د. 

 الحميا سليماد
 ستال أ

هناسة 

 اإلنتاج

النظبببر فبببى إقتبببرا  مجلبببس القسبببم بوبببأد 

الم افقبة علببى تجايبا إعببارة سبيادت  للعمبب  

بجامعبببة اتميببببر سببببطام ببببن عاببببا العزيببببز 

)سببلماد بببن عاببا العزيببز سببابقا( بالمملكببة 

العربية السع دية لماة عام )فى إطار العبام 

وحتبببى  0/9/1106العاشبببر( إعتاببباراً مبببن 

30/8/1101 

 05نسببباة اإلعبببارة علبببى مسبببت ى القسبببم: 

.% 

واف  

 المجلس

2 
ا.د. عادل أحما محم د 

 الكردى
 ستال أ

الهناسة 

 اإلنوائية

النظبببر فبببى إقتبببرا  مجلبببس القسبببم بوبببأد 

الم افقبة علببى تجايبا إعببارة سبيادت  للعمبب  

بجامعة بيروت العربية لماة عام )فى إطبار 

 0/9/1106العببببام السببببابع( إعتابببباراً مببببن 

   30/8/1101وحتى 

 03نسببباة اإلعبببارة علبببى مسبببت ى القسبببم: 

.% 

واف  

 المجلس

 ستالأ .د. ربيع إبراهيم محما نصرا 7
هناسة الرى 

 والهياروليكا

النظبببر فبببى إقتبببرا  مجلبببس القسبببم بوبببأد 

الم افقبة علببى تجايبا إعببارة سبيادت  للعمبب  

بجامعة البامام بالمملكبة العربيبة السبع دية 

لماة عبام )فبى إطبار العبام التاسبع( إعتاباراً 

 .30/8/1101وحتى  0/9/1106من 

 13نسببباة اإلعبببارة علبببى مسبببت ى القسبببم: 

.% 

واف  

 المجلس

8 
مصط ى  .د. عصام ع ضا

 ج دة
 ستالأ

هناسة الرى 

 والهياروليكا

النظببببر فببببى إقتببببرا  مجلببببس القسببببم بوببببأد 

الم افقببة علببى تجايببا إعببارة سببيادت  للعمبب  

بجامعة بيروت العربية لماة عبام خبامس)فى 

 0/9/1106اراً مببن إطببار العببام التاسببع( إعتابب

 .30/8/1101وحتى 

 %. 13نساة اإلعارة على مست ى القسم: 

واف  

 المجلس

9 
د. محما حلمى عاا العزيز 

 م سى

ستال أ

 مساعا

الهناسة 

 الكيميائية

النظبببر فبببى إقتبببرا  مجلبببس القسبببم بوبببأد 

الم افقبة علببى تجايبا إعببارة سبيادت  للعمبب  

بجامعة الملك عاا العزيز بالمملكبة العربيبة 

السببع دية لمبباة عببام خببامس إعتابباراً مببن 

 .30/8/1101وحتى  0/9/1106

 %.00القسم: نساة اإلعارة على مست ى 

واف  

 المجلس

 %(08: اإلعارات )نساة اإلعارات على مست ى الكلية   تابع

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

 د. العربى مرسى عطية 01
ستال أ

 مساعا

الهناسة 

 الميكانيكية

النظببر فببى إقتببرا  مجلببس القسببم بوببأد الم افقببة 

علببببى تجايببببا إعببببارة سببببيادت  للعمبببب  بات/اديميببببة 

العربية للعلب م والتكن ل جيبا والنقب  الاحبرى لمباة 

وحتبببببى  0/9/1106عبببببام خبببببامس إعتابببببارا مبببببن 

30/8/1101. 

 %.01نساة اإلعارة على مست ى القسم: 

واف  

 المجلس

واف  النظر فبى إقتبرا  مجلبس القسبم بوبأد الم افقبة الرياضيات ستال أ د. رأفت السيا شا/ر إسماعي  00
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وال يزيال  مساعا

 الهناسية

تجايا إعارة سيادت  للعمب  بجامعبة بيبروت على 

العربيبببببة لمببببباة عبببببام سبببببادس إعتاببببباراً مبببببن 

 .30/8/1101وحتى  0/9/1106

 %.6نساة اإلعارة على مست ى القسم: 

 المجلس

05 
د. محما مرسى عاا المجيا 

 سامة الج هرى

أستال 

 مساعا

الهناسة 

الاحرية 

وعمارة 

 الس ن

بوبأد الم افقبة النظر فبى إقتبرا  مجلبس القسبم 

على تجايا إعارة سيادت  للعم  بكليبة الاراسبات 

الاحريببببة التابعببببة لجامعببببة الملببببك عاببببا العزيببببز 

بالمملكة العربية السبع دية لمباة عبام )فبى إطبار 

وحتبببى  0/9/1106العبببام الثبببامن( إعتاببباراً مبببن 

30/8/1101. 

 %.11نساة اإلعارة على مست ى القسم: 

واف  

 المجلس

 

 ات الخاصة باود مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةجا ءالثاً: اإل

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

0 
ياسببببببر محمبببببب د رجببببببب  د. 

 أب  المجا
 مارس

الرياضيات 

وال يزيال 

 الهناسية

النظببببر فببببى إقتببببرا  مجلببببس القسببببم بوببببأد 

سبببيادت  الخاصبببة  أجبببا ةمبببا الم افقبببة علبببى 

بببباود مرتبببب لمرافقبببة الزوجبببة البببذى تعمببب  

بمببباارس ال بببا  اتهليبببة للانبببات بالمملكبببة 

العربيببة السببع دية )فببى إطببار العببام الثالبب ( 

وحتبببببببببببى  06/4/1106إعتاببببببببببباراً مبببببببببببن 

30/0/1101 . 

 الي جا.  -عاد سن ات اإلعاره :

واف  

 المجلس
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   الزوج أو الزوجةجا ات الخاصة باود مرتب لمرافقة : اإلتابع

 فاتن حلمى ع ي ىم.  5
مارس 

 مساعا

هناسة 

الحاسب 

 والنظم

النظبببر فبببى إقتبببرا  مجلبببس القسبببم بوبببأد 

سببببيادتها  أجببببا ةتجايببببا الم افقببببة علببببى 

الخاصة بباود مرتبب لمرافقبة البزوج البذى 

بال اليبببببات  CARMAXبوبببببر/ة يعمببببب  

العبام فى إطار ) المتحاة اتمريكية لماة عام

 10/4/1106إعتاببباراً مبببن ( الثالببب  عوبببر

 . 11/4/1101وحتى 

 .الي جا  -: ةعاد سن ات اإلعار

 اف  لم ي

 المجلس

 

 -: اإلستقاالت وإنهال الخامةاً : رابع

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

0 
خالا إبراهيم مت لى  د.

 عط ة
أستال 

 مساعا

الهناسة 

الاحرية 

وعمارة 

 الس ن

الم افقببببة علببببى ت صببببية مجلببببس  النظببببر فببببى

 سببببببببيادت  إنهببببببببال خامببببببببة القسببببببببم بوببببببببأد

)تببببببببببببباريخ  3/01/1105إعتاببببببببببببباراً مبببببببببببببن 

حيبببببب  أد سببببببيادت   إنقطاعبببببب  عببببببن العمبببببب (

لبببببم يعبببببا ويتسبببببلم العمببببب  بعبببببا إنتهبببببال مببببباة 

السبببببتة أشبببببهر علبببببى إنقطاعببببب  عبببببن العمببببب  

مببببببببن  111وللببببببببك طاقبببببببباً لببببببببن  المببببببببادة 

 قان د تنظيم الجامعات.

واف  

 المجلس

 أمين إبراهيم أمينم. وليا  5
مارس 

 مساعا

الهناسة 

الاحرية 

وعمارة 

 الس ن

الم افقبببببة علبببببى ت صبببببية مجلبببببس  النظبببببر فبببببى

إعتاببببباراً  سبببببيادت  إنهبببببال خامبببببة القسبببببم بوبببببأد

)اليببببببب م التبببببببالى إلنتهبببببببال  01/01/1105مبببببببن 

حيبببببب  أد سببببببيادت   أجببببببا ة مرافقببببببة الزوجببببببة(

لببببم يعبببببا ويتسبببببلم العمببببب  بعبببببا إنتهبببببال اتجبببببا ة 

 89اقببببباً لبببببن  المبببببادة حتبببببى تاريخببببب  وللبببببك ط

بوبببببببببببأد  1871لسبببببببببببنة  71مبببببببببببن قبببببببببببان د 

 العاملين المانيين بالاولة.

واف  

 المجلس

3 
م. أحما سعيا محما 

 شريف
 معيا

الهناسة 

 الكهربية

النظبببببر فبببببى إقتبببببرا  مجلبببببس القسبببببم بوبببببأد 

قابببببب ل اإلسببببببتقالة المقامببببببة علببببببى  الم افقببببببة

 11/7/6112مبببببببن سبببببببيادت  إعتاببببببباراً مبببببببن 

وللبببببببك نظبببببببراً لظبببببببروف خاصبببببببة بسبببببببيادت  

 وبنال على الطلب المقام من سيادت . 

واف  

 المجلس

 -: اإلنتاابات واإلستواراتاً : خامس

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

 أ.د. حسن عاا المنعم فرج 0
 أستال

 مت رب

الهناسة 

 الكيميائية

النظبببببر فبببببى إقتبببببرا  مجلبببببس القسبببببم بوبببببأد 

الم افقبببببببة علبببببببى نببببببباب سبببببببيادت  للتببببببباريس 

جامعببببببة فبببببباروس خببببببال  –بكليببببببة الهناسببببببة 

ال صببببببب  الاراسبببببببي ربيبببببببع للعبببببببام الجبببببببامعى 

سبببببببببباعات  6، وللببببببببببك لمبببببببببباة  1105/1106

 أسا عياً ي م الخميس من /  أسا  .

واف  

 المجلس

5 
 فاروق أحما الارقىد. 

 

 أستال

مساعا 

 مت رب

الرياضيات 

وال يزيال 

 الهناسية

النظبببببر فبببببى إقتبببببرا  مجلبببببس القسبببببم بوبببببأد 

الم افقبببببببة علبببببببى نببببببباب سبببببببيادت  للتببببببباريس 

جامعببببببة فبببببباروس خببببببال  –بكليببببببة الهناسببببببة 

ال صببببببب  الاراسبببببببي ربيبببببببع للعبببببببام الجبببببببامعى 

سبببببببببباعات  6، وللببببببببببك لمبببببببببباة  1105/1106

 أسا عياً ي م الخميس من /  أسا  .

واف  

 المجلس
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3 
 د . عاا الحميا محما

 اللقانى
 مارس

الرياضيات 

وال يزيال 

 الهناسية

النظبببببر فبببببى إقتبببببرا  مجلبببببس القسبببببم بوبببببأد 

الم افقبببببببة علبببببببى نببببببباب سبببببببيادت  للتببببببباريس 

جامعببببببة فبببببباروس خببببببال  –بكليببببببة الهناسببببببة 

ال صببببببب  الاراسبببببببي ربيبببببببع للعبببببببام الجبببببببامعى 

سبببببببببباعات  6، وللببببببببببك لمبببببببببباة  1105/1106

 أسا عياً ي م الخميس من /  أسا  .

واف  

 المجلس

 مارس سهير حسن أحما بكارد.  4
هناسة 

 اإلنتاج

النظبببببر فبببببى إقتبببببرا  مجلبببببس القسبببببم بوبببببأد 

الم افقببببببة علببببببى نبببببباب سببببببيادتها للتبببببباريس 

جامعببببببببببة فبببببببببباروس  –بكليببببببببببة الهناسببببببببببة 

خببببببببال ال صبببببببب  الاراسببببببببي ربيببببببببع للعببببببببام 

وللببببببببببك لمبببببببببباة ،  1105/1106الجببببببببببامعى 

سببببباعات أسبببببا عياً يببببب م اتحبببببا مبببببن /ببببب   8

 أسا  .

واف  

 المجلس

2 
الاين عاا ر صا  د. 

 مسعا

مارس 

 مت رب

هناسة 

 اإلنتاج

النظبببببر فبببببى إقتبببببرا  مجلبببببس القسبببببم بوبببببأد 

الم افقببببببة علببببببى نبببببباب سببببببيادت  للتبببببباريس 

جامعببببببببببة فبببببببببباروس  –بكليببببببببببة الهناسببببببببببة 

خببببببببال ال صبببببببب  الاراسببببببببي ربيببببببببع للعببببببببام 

وللببببببببببك لمبببببببببباة ،  1105/1106الجببببببببببامعى 

سبببببباعات أسببببببا عياً يبببببب م الخمببببببيس مببببببن  4

 /  أسا  .

واف  

 المجلس

 -: اإلنتاابات واإلستوارات:  تابع

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

 د. حماى عاا ر قناي  2
أستال 

 مساعا

الهناسة 

 الميكانيكية

النظببببببر فببببببى إقتببببببرا  مجلببببببس القسببببببم بوببببببأد 

الم افقبببببة علبببببى نببببباب سبببببيادت  وللبببببك للعمببببب  

بماينببببببة  ويبببببب  للعلبببببب م والتكن ل جيببببببا خببببببال 

الجبببببببامعى ال صببببببب  الاراسبببببببي الثبببببببانى للعبببببببام 

وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة سبببببببببببببباعتاد ،  1105/1106

 أسا عياً ي م الثاءال من /  أسا  .

واف  

 المجلس

7 
عال الاين حسن  1د1أ

 حماى

 أستال

 مت رب

الهناسة 

 الميكانيكية

النظبببببببر فبببببببى إقتبببببببرا  مجلبببببببس القسبببببببم بوبببببببأد 

الم افقبببببة علبببببى نببببباب سبببببيادت  للتببببباريس بكليبببببة 

الهناسببببببببببة جامعببببببببببة فبببببببببباروس باتسببببببببببكنارية 

الاراسببببببببببي الثببببببببببانى للعببببببببببام  خببببببببببال ال صبببببببببب 

وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة ،  6112/6112الجبببببببببببببامعى 

أسببببببببببببا عياً يبببببببببببب مى اتحببببببببببببا  سبببببببببببباعة 01.5

 واتءنين من /  أسا  .

واف  

 المجلس

 أستال أسامة أحما السمنى 1أ.د 8
الهناسة 

 الميكانيكية

النظبببببببر فبببببببى إقتبببببببرا  مجلبببببببس القسبببببببم بوبببببببأد 

الم افقبببببة علبببببى نببببباب سبببببيادت  للتببببباريس بكليبببببة 

فبببببببببباروس باتسببببببببببكنارية الهناسببببببببببة جامعببببببببببة 

خببببببببببال ال صبببببببببب  الاراسببببببببببي الثببببببببببانى للعببببببببببام 

 3وللبببببببببببك لمببببببببببباة ،  6112/6112الجبببببببببببامعى 

سبببببببباعات أسببببببببا عياً يبببببببب م اتحببببببببا مببببببببن /بببببببب  

 أسا  .

واف  

 المجلس

9 
مصط ى محما  1د

 الحضرى
 مارس

الهناسة 

 الميكانيكية

النظبببببببر فبببببببى إقتبببببببرا  مجلبببببببس القسبببببببم بوبببببببأد 

الم افقبببببة علبببببى نببببباب سبببببيادت  للتببببباريس بكليبببببة 

الهناسببببببببببة جامعببببببببببة فبببببببببباروس باتسببببببببببكنارية 

خببببببببببال ال صبببببببببب  الاراسببببببببببي الثببببببببببانى للعببببببببببام 

وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة ،  6112/6112الجبببببببببببببامعى 

سبببببباعتاد أسببببببا عياً يبببببب م الخمببببببيس مببببببن /بببببب  

 أسا  .

واف  

 المجلس
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01 
محما محم د جمال  1د

 الحل 
 مارس

الهناسة 

 الميكانيكية

النظبببببببر فبببببببى إقتبببببببرا  مجلبببببببس القسبببببببم بوبببببببأد 

للتببببباريس بكليبببببة الم افقبببببة علبببببى نببببباب سبببببيادت  

الهناسببببببببببة جامعببببببببببة فبببببببببباروس باتسببببببببببكنارية 

خببببببببببال ال صبببببببببب  الاراسببببببببببي الثببببببببببانى للعببببببببببام 

 5وللبببببببببببك لمببببببببببباة ،  6112/6112الجبببببببببببامعى 

سبببببببباعات أسببببببببا عياً يبببببببب م اتحببببببببا مببببببببن /بببببببب  

 أسا  .

واف  

 المجلس

 -: اإلنتاابات واإلستوارات:  تابع

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

 مارس محما مصط ى ي سف 1د 00
الهناسة 

 الميكانيكية

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجلببببببببس القسببببببببم بوببببببببأد 

الم افقببببببة علببببببى نبببببباب سببببببيادت  للتبببببباريس بكليببببببة 

الهناسببببببة جامعببببببة فبببببباروس باتسببببببكنارية خببببببال 

ال صببببببببب  الاراسبببببببببي الثبببببببببانى للعبببببببببام الجبببببببببامعى 

سببببببببببببباعات  1وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة ،  6112/6112

 أسا عياً ي م اتءنين من /  أسا  .

واف  

 المجلس

 محم د الت نى الت نى 1د 05
أستال 

 مساعا

الهناسة 

 اإلنوائية

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجلببببببببس القسببببببببم بوببببببببأد 

الم افقبببببببببة علبببببببببى نببببببببباب سبببببببببيادت  للتببببببببباريس 

بالمعهبببببببببببا العبببببببببببالى للهناسبببببببببببة والتكن ل جيبببببببببببا 

ببببببالاحيرة خبببببال ال صببببب  الاراسبببببي الثبببببانى للعبببببام 

 8، وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة  1105/1106الجبببببببببببببامعى 

سبببببببباعات أسببببببببا عياً يبببببببب م الثاءببببببببال مببببببببن /بببببببب  

 أسا  .

واف  

 المجلس

03 
عاا المعطى محما  1د.

 عاا المعطى

أستال 

 مساعا

الهناسة 

 اإلنوائية

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجلببببببببس القسببببببببم بوببببببببأد 

الم افقبببببببببة علبببببببببى نببببببببباب سبببببببببيادت  للتببببببببباريس 

بالمعهبببببببببببا العبببببببببببالى للهناسبببببببببببة والتكن ل جيبببببببببببا 

ببببببالاحيرة خبببببال ال صببببب  الاراسبببببي الثبببببانى للعبببببام 

 1، وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة  1105/1106الجبببببببببببببامعى 

سبببببباعات(  3سبببببباعات أسببببببا عياً يبببببب مى السببببببات )

 ساعات( من /  أسا  . 4واتءنين )

واف  

 المجلس

 د. ريم د فاي  عزيز 04
أستال 

 مساعا

الهناسة 

 اإلنوائية

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجلببببببببس القسببببببببم بوببببببببأد 

الم افقبببببببببة علبببببببببى نببببببببباب سبببببببببيادت  للتببببببببباريس 

بالمعهبببببببببببا العبببببببببببالى للهناسبببببببببببة والتكن ل جيبببببببببببا 

الاراسبببببي الثبببببانى للعبببببام ببببببالاحيرة خبببببال ال صببببب  

 4، وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة  1105/1106الجبببببببببببببامعى 

سبببببببباعات أسببببببببا عياً يبببببببب م اتءنببببببببين مببببببببن /بببببببب  

 أسا  .

واف  

 المجلس

 مارس د.أحما محم د خلي ة 02
الهناسة 

 اإلنوائية

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجلببببببببس القسببببببببم بوببببببببأد 

الم افقبببببببببة علبببببببببى نببببببببباب سبببببببببيادت  للتببببببببباريس 

بالمعهبببببببببببا العبببببببببببالى للهناسبببببببببببة والتكن ل جيبببببببببببا 

يرة خبببببال ال صببببب  الاراسبببببي الثبببببانى للعبببببام ببببببالاح

 4، وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة  1105/1106الجبببببببببببببامعى 

سبببببببباعات أسببببببببا عياً يبببببببب م الثاءببببببببال مببببببببن /بببببببب  

 أسا  .

واف  

 المجلس

 -: اإلنتاابات واإلستوارات:  تابع

 القرار الم ض   القسم ال ظي ة االسم م

 مارس أحما شام  فهمى 1د 02
الهناسة 

 اإلنوائية

مجلببببببببس القسببببببببم بوببببببببأد النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  

الم افقبببببببببة علبببببببببى نببببببببباب سبببببببببيادت  للتببببببببباريس 

بالمعهبببببببببببا العبببببببببببالى للهناسبببببببببببة والتكن ل جيبببببببببببا 

ببببببالاحيرة خبببببال ال صببببب  الاراسبببببي الثبببببانى للعبببببام 

واف  

 المجلس



01 

  1106/ 01/5بتاريخ  العاشرةالجلسة 

 6، وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة  1105/1106الجبببببببببببببامعى 

سبببببببباعات أسببببببببا عياً يبببببببب م الثاءببببببببال مببببببببن /بببببببب  

 أسا  .

07 
محما عاا الحليم  1د

 النجار
 مارس

الهناسة 

 نوائيةاإل

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجلببببببببس القسببببببببم بوببببببببأد 

الم افقبببببببببة علبببببببببى نببببببببباب سبببببببببيادت  للتببببببببباريس 

بالمعهبببببببببببا العبببببببببببالى للهناسبببببببببببة والتكن ل جيبببببببببببا 

ببببببالاحيرة خبببببال ال صببببب  الاراسبببببي الثبببببانى للعبببببام 

 6، وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة  1105/1106الجبببببببببببببامعى 

سبببببببباعات أسببببببببا عياً يبببببببب م اتءنببببببببين مببببببببن /بببببببب  

 أسا  .

واف  

 المجلس

08 
د. أيمن صا  أحما 

 عيسى
 مارس

هناسة 

الم اصا

 ت

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجلببببببببس القسببببببببم بوببببببببأد 

الم افقبببببببببة علبببببببببى نببببببببباب سبببببببببيادت  للتببببببببباريس 

بالمعهبببببببببببا العبببببببببببالى للهناسبببببببببببة والتكن ل جيبببببببببببا 

ببببببالاحيرة خبببببال ال صببببب  الاراسبببببي الثبببببانى للعبببببام 

 8، وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة  1105/1106الجبببببببببببببامعى 

سبببببببباعات أسببببببببا عياً يبببببببب م السببببببببات مببببببببن /بببببببب  

 أسا  .

واف  

 المجلس

09 
ميسرة خيرى سيا أحما د. 

 الطحاد
 مارس

هناسة 

الم اصا

 ت

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجلببببببببس القسببببببببم بوببببببببأد 

الم افقبببببببببة علبببببببببى نببببببببباب سبببببببببيادت  للتببببببببباريس 

بالمعهبببببببببببا العبببببببببببالى للهناسبببببببببببة والتكن ل جيبببببببببببا 

ببببببالاحيرة خبببببال ال صببببب  الاراسبببببي الثبببببانى للعبببببام 

 8، وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة  1105/1106الجبببببببببببببامعى 

سبببببببباعات أسببببببببا عياً يبببببببب م السببببببببات مببببببببن /بببببببب  

  .أسا 

واف  

 المجلس

51 
د. مى عاا ال تا  محما 

 فايا
 مارس

الهناسة 

 الصحية

النظببببببببر فببببببببى إقتببببببببرا  مجلببببببببس القسببببببببم بوببببببببأد 

للتببببببببباريس  االم افقبببببببببة علبببببببببى نببببببببباب سبببببببببيادته

بالمعهبببببببببببا العبببببببببببالى للهناسبببببببببببة والتكن ل جيبببببببببببا 

ببببببالاحيرة خبببببال ال صببببب  الاراسبببببي الثبببببانى للعبببببام 

 3، وللبببببببببببببك لمببببببببببببباة  1105/1106الجبببببببببببببامعى 

 ساعات أسا عياً ي م اتحا من /  أسا  .

واف  

 المجلس

 

 -اً : ما يستجا من أعمال :سادس

i. اتستال بقسم الهناسة الاحرية وعمارة  –الطلب المقام من اتستالة الا/ت رة / هاة وائ  لهيطة واف  المجلس على

 -لخامات النق  والتجارة  الس ن بالكلية بوأد الم افقة على إشترا/ها فى عض ية مجلس إدارة الور/ة المصرية

 ، مع السما  لها بممارسة عملها بالكلية. 61/7/6112من  إعتااراً وللك لماة أربعة سن ات  سنإيجيترا
 

ii. برئاسة اتستال الا/ت ر / و/ي  الكلية للاراسات العليا توكي  لجنة اإلختيار الااخلى للج ائز  واف  المجلس على

 : منوالاح ث وعض ية /اً 

  قسم هناسة الحاسب والنظم –ا.د. محما نزي  الارينى 

  قسم هناسة اإلنتاج –ا.د. محما يحيى المكى 

  قسم لهناسة اإلنوائية –ا.د. محما ناصر أحما درويش 

  قسم الهناسة الاحرية وعمارة الس ن –ا.د. هاة وائ  لهيطة 

 اتستال الا/ت ر / عميا الكلية برفع ت صياتها إلى لجنة الج ائز بالجامعة. ت  يض السياإعطال مع     
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 الو  د التعليمية
 القرار ت صية لجنة ش  د طاب الم ض   م

0 

الطلاات المقامة لإللتحاق النظر فى 

  :بالكلية من

الخريج / شريف عاطف عاا  – 1

الحاص  على بكال ري س  –العزيز 

بتقاير مقا ل  8002تربية ن عية 

 جامعة المنص رة –

المهناسة / فاال أحما عاا  – 8

الحاصلة  –الحميا قارى مح  ظ 

على بكال ري س هناسة قسم /يميال 

جامعة  –بتقاير جيا  8012

 اإلسكنارية

الخريج / محما صا  الاين  – 2

الحاص  على  –صابر حسن 

بتقاير  8010بكال ري س تجارة 

 جامعة اإلسكنارية. –مقا ل 

 قا ل هذه الطلاات مأوصت اللجنة بعا

قرر المجلس عام قا ل 

 هذه الطلاات

1 

متحاد قارات إالنظر فى عقا 

العمارة للعام الجامعى 

8012/8012. 

الموكلة وفقاً لقرار مجلس اللجنة  ناقوت

 01/4/1106( بتاريخ 9الكلية بجلست  رقم )

المقتر  المقام من ا.د. طارق عاا الحميا 

رئيس قسم الهناسة المعمارية ،  –فرغلى 

واقترحت فرض رس م إلجرال إمتحاد 

جني  )مائة وخمس د  051القارات ب اقع 

 جني (.

واف  المجلس وعلى أد 

ت رد رس م اإلمتحاد 

لصناوق الخامة التعليمية 

 بالكلية
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 لو  د التعليميةتابع : ا

 القرار ت صية لجنة ش  د طاب الم ض   م

3 

النظر فى مقتر  عقا ح   تكريم 

السادة اتساتذة الذين أمض ا 

خمس د عاماً فى الخامة 

 الجامعية

 أوصت اللجنة الموكلة إلعااد المقتر  بما يلى :

إقترا  بعم  أربعة إحت االت فى العام وهى  – 0

: 

   / ح   ال فال ويقام خال شهر مارس من

عام ، ويتضمن تكريم السادة أعضال هي ة 

التاريس والسادة العاملين  ممن بلغ ا السن 

القان نية للمعاش ، واتم المثالية والم ظف 

 المثالى.

   / ح   الت  ق ويقام خال شهر أبري  من

ويتضمن تكريم السادة أعضال هي ة عام ، 

التاريس الحاصلين على ج ائز الاولة 

والجامعة وغيرها ، وتكريم الطاب المت  قين 

علمياً ورياضياً وفنياً وءقافياً وأوائ  الافعات 

الحاصلين على تقاير إمتيا  وجيا جااً ، 

 و/ذلك أوائ  بعض الم اد من /  قسم.

  مضى على ح   التكريم ، ويتضمن تكريم من

تخرج  فى الكلية خمس د عاماً ، وتقام فى 

 شهر ن فمار من /  عام.

   / ح   التخرج ويقام خال شهر أ/ت بر من

 عام.

وما قالها  0966إقامة أول إحت الية لافعة  – 1

للسادة أعضال هي ة التاريس بالكلية فى ن فمار 

 0961، على أد يتم تكريم دفعة  1106

كلية بالي بي  الماسى عام بالتزامن مع إحت ال ال

، ويك د التكريم فى ص رة )شهادة  1101

 /رافات أو شال(. –در  أو مياالية  –تقاير 

توكي  لجنة لارنامج اإلحت االت ، ووضع  – 3

 ميزانية لها.

يرد الم ض   للجنة 

مع لمزيا من الاراسة 

إضافة السادة ا.د. محما 

عاا الحميا إسماعي  ، 

يش ، ا.د. محما ناصر درو

ا.د. محما يحيى المكى إلى 

 اللجنة

 لو  د التعليميةتابع : ا

4 

مراجعة مقترحات اتقسام العلمية 

إلعتماد نم لج م حا إلجابات 

 MCQأس لة اإلختيار المتعاد 

اجتمعت اللجنة الموكلة بقرار من مجلس الكلية 

،  1106أبري   01( بتاريخ 9بجلست  رقم )

المقامة من قسمى وتمت مناقوة المقترحات 

الرياضيات وال يزيال الهناسية ، والهناسة 

 الكهربية ، وانتهت اللجنة إلى ما يلى :

ال تصلح وحاها لقياس  MCQإمتحانات  – 0

وتقييم مست ى تحصي  الطالب فى /  الم اد 

وال سيما الم اد التى توم  تصمميم وما شابها 

حتى ... الخ ، /ما أنها قا تستلزم تصميماً خاصاً 

ال يهار ح  الطاب فيما قام ا ب  من خط ات 

 وحل ل جزئية.

واف  المجلس على 

( ، 3نة الانا )اللج قتر م

على أد يستطلع رأى 

اتقسام العلمية بوأد 

( 1( ، )0ت عي  المقتر  )

إعتااراً من العام الاراسى 

1106/1101 
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جزلاً من  MCQيجب أد تك د إمتحانات  – 1

متحاد وليست /  أس لة أس لة ورقة اإل

 اإلمتحاد.

ت صى اللجنة أد تصمم /راسة إمتحاد  – 3

بحي  تضم اتس لة ومس دات إجابة وورقة 

مجتمعين منعاً الحتماالت حاوث  MCQإجابة 

و/ذا أد تك د جميع الخط ات أى خلك ، 

 واضحة منعاً لحاوث أى لاس بين بعض الطاب

وأد تتخذ إجرالات تأمينية إضافية لذلك ، وقا 

تم اقترا  نم لجاً لذلك جارى إعااده إلختاار 

 تطايق  عملياً بمعرفة وحاة ضماد الج دة.
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 العاقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أوالً:

 -: تقرير حض ر مؤتمر

 القرار الاياد ال ظي ة/القسم االسم م

عببال عابباال تا  عرفبب   ا.د. 0

 بار 

االستال 

المساعا بقسم 

هناسة الغزل 

 والنسيج

 ةالكلي ةالنظر فى اقترا  مجلس القسم ولجن

بالم افقة على التقرير المقام ة للعاقات الثقافي

من سيادت  عن حض ره مؤتمر الايلت ويا للقطن 

 5/0/1106الذى عقا خال ال ترة من  1106

أورلينز بال اليات  بماينة ني  1/0/1106حتى 

ال محاضرة عن وقا تم الق ةاالمريكي ةالمتحا

 . المؤتمر بالقسم

واف  

 المجلس

 

 -: الاراسية جا اتاإل اً:نيءا

 -االي اد فى أجا ة دراسية :  – أ

 القرار الاياد ال ظي ة/القسم االسم م

داليبببببا نايببببب  م سبببببى . م 0

 محم د 

المارس 

المساعا بقسم 

 هناسة االنتاج

بالم افقبة علبى إي باد النظر فى اقترا  مجلبس القسبم 

 ةللحصببب ل علبببى درجببب ةسبببيادتها فبببى أجبببا ة دراسبببي

 ةالبببا/ت راه مبببن /نببباا وللبببك لاسبببت ادة مبببن المنحببب

مببن  ما/مسببتر اعتابباراً  ةلسببيادتها مببن جامعبب ةالمقامبب

 تاريخ الس ر بمرتب يصرف بالااخ .

ا فببى وظي ببة مببارس مسبباعا تبباريخ تعيببين سببيادته)

11/6/1105) 

واف  

 المجلس

حما أحما عاا العظيم . أم 1

 درويش 

المعيا بقسم 

الهناسة 

الن وية 

 واالشعاعية

النظر فى اقترا  مجلبس القسبم بالم افقبة علبى إي باد 

 ةللحصببب ل علبببى درجببب ةسبببيادت  فبببى أجبببا ة دراسبببي

البببا/ت راه مبببن ال اليبببات المتحببباة االمريكيبببة وللبببك 

 ةلسببيادت  مببن جامعبب ةالمقامبب ةلاسببت ادة مببن المنحبب

بمرتببب  مببن تبباريخ السبب ر  اعتابباراً نبب رث /ارولينببا 

 .يصرف بالااخ 

 ( 8/6/1103ى وظي ة معيا تاريخ تعيين سيادت  ف)

واف  

 المجلس

 

 -االي اد فى أجا ة دراسية :  : تابع

 القرار الاياد ال ظي ة/القسم االسم م

المارس المساعا  محما رمزي الطحاد. م 3

بقسم الهناسة 

الن وية 

 واالشعاعية

اقترا  مجلس القسم بالم افقبة علبى النظر فى 

للحصب ل علبى  ةإي اد سيادت  فى أجا ة دراسبي

ال اليبببببات المتحببببباة البببببا/ت راه مبببببن  ةدرجببببب

 ةالمقامب ةلاست ادة مبن المنحباالمريكية وللك 

مبن  ن رث /ارولينا اعتااراً  ةلسيادت  من جامع

 .بمرتب يصرف بالااخ  تاريخ الس ر 

ارس وظي بببة مببب فبببىتببباريخ تعيبببين سبببيادت  )

 ( 13/00/1105مساعا 

واف  

 المجلس

 

 -: ما أجا ة دراسية  – ب

 القرار الاياد ال ظي ة/القسم االسم م
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محمببا إبببراهيم محمببا عاببا . م 0

 اللطيف  

المعيا بقسم 

 ةالهناس

وعض   ةاالنوائي

 ةاالجا ة الاراسي

ة واشنطن بجامع

بال اليات 

 ةالمتحا

 ةاالمريكي

 ةالكليب ةولجنبالنظبر فبى اقتبرا  مجلبس القسبم 

بالم افقببة علببى مببا االجببا ة ة للعاقببات الثقافيبب

الاراسية لسيادت  لماة عام سابع بباود مرتبب 

أو  8/8/1101حتبببى  9/8/1106اعتاببباراً مبببن 

 تاريخ المناقوة ايهما أقرب تاريخاً. 

للحصب ل علبى  9/8/1101)سبافر سبيادت  فبى 

درجبببببة البببببا/ت راه مبببببن ال اليبببببات المتحببببباة 

ا حصبب  عليبب  عببام سببادس االمريكيببة اخببر مبب

 (. 8/8/1106باود مرتب حتى 

واف  

 المجلس
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 -: العلمى للتاريب فترةمنح   – جـ

 القرار الاياد ال ظي ة/القسم االسم م

إيهببببباب إسبببببماعي  محمبببببا . م 0

 دياب

المارس 

المساعا بقسم 

الهناسة 

 ةالمعماري

وعض  االجا ة 

الاراسية بجامعة 

 ما/جي  بكناا

النظبببر فبببى اقتبببرا  مجلبببس القسبببم ولجنبببة الكليبببة 

للعاقات الثقافية بالم افقة على منح سبيادت  فتبرة 

 1/4/1106للتبباريب )أربعببة أشببهر( اعتابباراً مببن 

اليببب م التبببالى إلنتهبببال العبببام االول للتببباريب حتبببى 

 )نهاية العام السادس( باود مرتب.  08/8/1106

للحصببب ل علبببى  09/8/1101)سبببافر سبببيادت  فبببى 

اخر ما حص  علي  عبام  -رجة الا/ت راه من /نااد

 .  0/4/1106للتاريب باود مرتب حتى 

واف  

 المجلس

 

 

 -برنامج الجامعة المصرية اليابانية للعل م والتكن ل جيا : اً:نيءا

 -الس ر إلجرال الجزل الخارجى من الارنامج :  – أ

 القرار الاياد ال ظي ة/القسم االسم م

المارس  أحما محما ناظم السيا . م 0

المساعا بقسم 

 ةالهناسة الصحي

وعض  برنامج 

 ةالجامع

 ةالمصري

 ةالياباني

 ةالكليب ةالنظبر فبى اقتبرا  مجلبس القسبم ولجنب

بالم افقبة علبى سب ر سبيادت  ة للعاقات الثقافي

بمعهبببا ط /يببب  للتكن ل جيبببا باليابببباد إلجبببرال 

سبتة أشبهر  ةالجزل الخارجى من الارنامج لما

مبببن تببباريخ السببب ر بمرتبببب يصبببرف  اعتاببباراً 

 . ى ن قة الاعثاتبالااخ  وعل

سببببببيادت  بالارنببببببامج  فببببببى  ة)باايببببببة دراسبببببب

 ىعلب ةلماة ءباث سبن ات متصبل 13/1/1104

 .(ن قة الاعثات

واف  

 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

منح 

 الارجات

 ياسر حسن على حسيناسم الطالب:  

دراسة اإلنهيار المتتابع للماادئ الخرسانية لات م ض  : 

 . الااطات المسطحة الا/مرية

Study of progressive collapse of flat slab 

reinforced concrete buildings.  

أ.د.  /ى إبراهيم محم د ، د. أحما مختار تحت إشراف:  

 .طرابية

ماجستير 

 الهناسة
 1103ربيع 

واف  

 المجلس

توكي  

لجنة 

 الحكم

 حا م أحما محما سالماسم الطالب: 

 .خ اص الخرسانة الجي ب ليمريةم ض  : 

خ اص الخرسانة مع تحايا عن اد الاح  ليصاح : )

بأد هذا التحايا ال  الجي ب ليمرية من الرماد المتطاير( علماً 

 .يمس ج هر الاح 

Properties of fly ash based geopolymer 

concrete. 

أ.د. على عاا الحكم عااه ، أ.د. عاا المعطى تحت إشراف:  

 .محما عاا المعطى

  -على أد تك د اللجنة مك نة من : 

      أستال مت رب بالكلية                  أ.د. أحما محما دياب  -0

                                                                    

 رئيسا ً 

           أستال بكلية الهناسة         أ.د. ج دة محما غانم             -1

    جامعة حل اد                                                 

 عض اً 

                       أستال بالكلية            أ.د. على عاا الحكم على عااه   -3

مورفاً                                                           

 عض ا ًو

أستال مساعا في عاا المعطى محما عاا المعطى   أ.د. - 4

                     الكلية

مورفاً                                                            

 وعض اً 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1100خريف 
واف  

 المجلس
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     -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع

توكي  لجنة 

 الحكم

 عماد عاا ر على الجالاسم الطالب: 

عنا الحا بين  دراسة سل ك الكمرات من الخرسانة المسلحةم ض  : 

 .الكمرات العميقةالكمرات العادية و

Behavior of RC beams at the limit between 

ordinary and deep beams. 

أ.د. سعيا محما عاا القادر ، د. عال الاين أحما حلا  تحت إشراف:  

 .، د. حا م فاروق الاكرى

  -على أد تك د اللجنة مك نة من : 

              أستال مت رب بالكلية    أ.د. محيى الاين صا  شكرى -0

 رئيسا ً 

   عميا /لية الهناسة جامعة طنطا  أ.د. عماد الاين عتماد          -1

 عض اً 

 مورفاً              أستال بالكلية    أ.د. سعيا عاا القادر عام    - 3

 عض اً و

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 ربيع

1100 

واف  

 المجلس

توكي  لجنة 

اإلمتحاد 

 التأهيلى

 اللطيف أب  سعاعاا اللطيف السيا عاا اسم الطالب:  

ت صيف ميكانيكية عم  الم اد المانعة لتسريب المياه في م ض  : 

 .الخرسانة

Characterization of the mechanism of concrete 

water proofing materials. 

أ.د. أشرف رجب على محما ، د. منى عاا العزيز تحت إشراف:  

 .السلماوى

  -على أد تك د اللجنة مك نة من : 

           أستال مت رب بالكلية                   أ.د. حسام محما غانم -0

 رئيسا ً 

                 أستال بالكلية               أ.د. طارق إبراهيم عاياو -1

 عض اً 

مورفاً          أستال بالكلية                 أ.د. أشرف رجب على -3

 وعض اً 

       أستال مساعا بالكلية               أ.د. حسن أب  سعاة        -4

 عض اً 

        أستال مساعا بالكلية             أ.د. حماى أب  ال تح          -5

 عض اً 

 
 خريف

1101 

واف  

 المجلس

تحايا 

 عن اد بح 

 اسم الطالب:  هاة الزبير خالا فضي 

 م ض  : التحلي  الزلزالى الاخطى للماانى المعانية.

م ض   : اتدال الزلزالى لإلطارات الحاياي  المصمم  إلى 

 بإستخاام قيم سماحات مختل ة لإل احة اتدوار.

Seismic performance of steel frames designed 

using different allowable story drifts. 

تحت إشراف:  أ.د. حماى محما أب  ال تح ، د. مصط ى ش قى 

 ى.أمين موالمحما ، د. محما السيا 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

ربيع 

1103 

واف  

 المجلس

 

 -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع

إلغال 

 التسجي 
 دبل م فؤاد سامى فؤاد غي اسم الطالب:  

ربيع 

1103 

واف  

 المجلس
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بنال على 

 طلا 
 

 -الهندسة الكهربية :: قسم نياً ثا

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

منح 

 الارجات

 باسم صارى أحما عاا المجيااسم الطالب:  

ضال التن سية الموخصة في الرضع تقييم الض م ض  : 

 . اتط ال بإستخاام اإللت اف ال قتى الايناميكىو

Validating diagnosed respiratory noises 

in infants and children using dynamic 

time warping.  

سعيا أب  جا  ، أ.د. محما ر ق أ.د. محما تحت إشراف:  

 .محما ر ق

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1101خريف 
واف  

 المجلس

 أمنية رأفت ط  عاا الغنىاسم الطالب:  

 . الواكة الذ/يةم ض  : 

Smart Grid.  

 .أ.د. محما ر ق محما ر قتحت إشراف: 

ماجستير 

 الهناسة
 1101خريف 

واف  

 المجلس

 ص  ت شهاى حكيم جرسمينا اسم الطالب:  

تصميم الحساسات حلي  وتم ض  : 

 . الميكروالكتروميكانيكية

Analysis and design of micro-

electromechanical sensors.  

أ.د. حسن محما عاا العال الكمو شى ، د. تحت إشراف:  

 .ت في  أنط اد نم ر

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1101خريف 
واف  

 المجلس
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     -الهندسة الكهربية :قسم تابع : 

توكي  لجنة 

 الحكم

 اسم الطالب:  محم د جمال جمعة عاا ر

 م ض  : نمذجة التحكم في شاكات المجسات الاسلكية.

مع تحايا عن اد الاح  ليصاح : )التأخير التع يضى بإستخاام 

متنائ سيم  تنظمة شاكات التحكم الاسلكية( علما بأد هذا 

 ج هر الاح . التحايا ال يمس

Delay compensation using Smith predictor for 

wireless network control system. 

تحت إشراف:  أ.د. أحما خيرى أب  السع د )رحم  ر( ، أ.د. محما 

 ر ق محما ر ق ، د. نيره محم د صادق.

* المهناس المذ/ ر ل  بح  منو ر في مجلة /لية هناسة 

 اإلسكنارية.

  -على أد تك د اللجنة مك نة من : 

أ.د. مع ض إبراهيم مع ض   أستال مت رب بكلية الهناسة  -0

 جامعة 

                            المن فية                                         

 رئيساً 

 أستال مساعا مت رب بالكلية       أ.د. محما ر ق محما ر ق   -1

مورفاً                                                                    

 وعض اً 

           أ.د. مصط ى يسرى النعناعى  أستال مساعا بالكلية  -3

 عض ا ً 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1103ربيع 
واف  

 المجلس

تعاي  لجنة 

 إشراف

 الحليماسم الطالب:  أمينة إبراهيم عاا المقص د عاا 

م ض  : أمثلة خطة ت سيع شاكة النق  عن طري  مستعمرات 

 النم .

تحت إشراف: أ.د. أحما رمضاد عاا العزيز ، د. حسام الاين 

 مصط ى عااه.

وللك بإضافة أ.د. حسن محما عاا العال الكمو شى اتستال 

المت رب بالكلية إلى لجنة اإلشراف باالً من أ.د. أحما رمضاد عاا 

 تذار سيادت . العزيز إلع

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1103 

واف  

 المجلس

 اسم الطالب:  شيرين أحما محم د ي نس

م ض  : أمثلة خطة ت سيع شاكة النق  عن طري  محا/ى 

 التخمير.

تحت إشراف: أ.د. أحما رمضاد عاا العزيز ، د. حسام الاين 

 مصط ى عااه.

وللك بإضافة أ.د. حسن محما عاا العال الكمو شى اتستال 

المت رب بالكلية إلى لجنة اإلشراف باالً من أ.د. أحما رمضاد عاا 

 العزيز إلعتذار سيادت . 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1103 

واف  

 المجلس

     -الهندسة الكهربية :قسم تابع : 

تعاي  لجنة 

 إشراف

 مياد عزيز ميخائي اسم الطالب:  عماد 

م ض  : تصميم وتن يذ متحكم متين لألنظمة الخطية لات المتغير 

 ال احا والمتغيرات المتعادة بإستخاام أنظمة التحكم الذ/ية.

تحت إشراف: أ.د. ناجى نجيب س لاير )رحم  ر( ، أ.د. ماحت 

 إبراهيم السنجابى ، أ.د. راجى على رفعت حماى.

 /ريا مصط ى عاا الهادى االستال  وللك بإضافة أ.د. محما

المت رب بالكلية /مورف رئيسى الى لجنة اإلشراف ل فاة أ.د. ناجى 

 د/ت راه
خريف 

1100 

واف  

 المجلس
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 نجيب س لاير )رحم  ر(. 

 اسم الطالب:  عادل محما سليماد أب  العنين

 م ض  : إستنااط نظم الماحة المامجة النظمة الت جية والتحكم.

إشراف: أ.د. السيا عاا المعطى الااوى ، د. منى إبراهيم تحت 

 حاما لط ى ، د. ياسر محم د حماى مانى.

وللك بإضافة أ.د. ن ر الاين حسن إسماعي  اتستال بالكلية إلى 

لجنة اإلشراف لحاجة الاح  الى تخص  سيادت  ولس ر أ.د. السيا 

 عاا المعطى الااوى خارج الااد لظروف صحية. 

 هد/ت را
خريف 

1100 

واف  

 المجلس

 اسم الطالب:  عاا ر محما عاا ر باحسن

م ض  : تصميم مر/اة غير مأه لة تعم  تحت المياه بإستخاام 

 التكن لجيا الحايثة.

تحت إشراف:  أ.د. محما  /ريا مصط ى ، أ.د. ناجى نجيب س لاير 

 )رحم  ر( ، د. حاتم على خاطر.

وللك بإضافة أ.د. محما ر ق محما ر ق اتستال المساعا المت رب 

بالكلية إلى لجنة اإلشراف ل فاة أ.د. ناجى نجيب س لاير )رحم  

 ر(. 

 د/ت راه
خريف 

1104 

واف  

 المجلس

ما فترة 

 التسجي  
 53تطبيقاَ للماده 

من الالئحه 

و  الداخلية للكلية 

المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3111رقم 

57/00/5112 

 شريف محما ناي  فتح راسم الطالب:  

 .1101حتى ربيع و 1106لماة عام خامس إعتااراَ من ربيع 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

ربيع 

1101 

واف  

 المجلس

 

     -الهندسة الكهربية :قسم تابع : 

إلغال 

 التسجي 

بنال على 

تقارير 

السادة 

 المورفين

 بال أحما محما سعيااسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1119 

واف  

 المجلس

إلغال 

 التسجي 

بنال على 

 طلا 

 د/ت راه أحما محما محم د ن راسم الطالب:  
خريف 

1101 

واف  

 المجلس

     

 -هندسة الرى والهيدروليكا :قسم اً: ثالث

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

منح 

 الارجات

 السيا ط  حسن علىشيمال اسم الطالب:  

 .التحلي  الهياروليكى للتيارات الاحرية و الاواماتم ض  : 

The hydraulic analysis of the circulations and 

rip currents.  

أ.د. عاا ر السيا حسن ، د. محما محما عاا تحت إشراف:  

 .المعطى

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1100 

واف  

 المجلس
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تعاي  لجنة 

 إشراف

 إسام فاروق عاا الرحمن عا دهاسم الطالب:  

هيارول جية ال دياد الرئيسية بمحافظة جن ب م ض  : 

 .سينال

أ.د. عال الاين أحما يس ، أ.د. عاا ر السيا تحت إشراف: 

 .حسن

للك بإضافة د. محما رضا محما محم د سليماد المارس و

 . ص  سيادت بالقسم الى لجنة اإلشراف لحاجة الاح  الى تخ

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1100 

واف  

 المجلس

 جهاد محما درى عاا المعطى م تا اسم الطالب:  

هيارول جية ال دياد الرئيسية بمحافظة الاحر م ض  : 

 .اتحمر

أ.د. عال الاين أحما يس ، د. مجاى محما تحت إشراف: 

 .إبراهيم أب  العا

محما محم د سليماد المارس للك بإضافة د. محما رضا و

 . بالقسم الى لجنة اإلشراف لحاجة الاح  الى تخص  سيادت 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1100 

واف  

 المجلس

 

 -الهندسة المعمارية :: قسم اً رابع

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

توكي  

لجنة 

 الحكم

 عا على محم د بي مى علىاسم الطالب:  

: تكن ل جيا المااني  10العمارة الاي ية المعاصرة بالقرد م ض  : 

 .الخارجالعض ية والمت اعلة إنوائيا من الااخ  و

ة بالقرد الاي ة المعاصرلاح  ليصاح : )العمارة ومع تحايا عن اد ا

 .بأد هذا التحايا ال يمس ج هر الاح  العورين( علماً ال احا و

Environment contemporary architecture of the 

21
st
 century. 

أ.د. محما عاا العال إبراهيم ، د. يسرى مصط ى تحت إشراف:  

 .عنانى

* المهناس المذ/ ر لها بح  منو ر في  مجل  /لية هناسة 

 .اإلسكنارية

  -على أد تك د اللجن  مك ن  من : 

مورفاً  أستال مت رب بالكلية   أ.د. محما عاا العال إبراهيم   -0

 ورئيسا ً

أستال مت رب بكلية ال ن د      أ.د. هوام سع دى            -1

         الجميلة

                                                                             

 عض اً 

             أستال بالكلية                 أ.د. محما عاصم حن ى -3

 عض ا ً

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

يف خر

1101 

واف  

 المجلس

 منة ر مصط ى إمام م سىاسم الطالب:  

 .رسم الماد بالكرو/ياتم ض  : 

رسم الكرو/يات الياوية للماانى مع تحايا عن اد الاح  ليصاح : )

التراءية : ماخ  تحليلى( علما بأد هذا التحايا ال يمس ج هر 

 .الاح 

Freehand sketching of heritage buildings: 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1101 

واف  

 المجلس
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analytical approach. 

 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. يسرى مصط ى عنانىتحت إشراف:  

لها بح  منو ر في مجل  /لية هناسة  ةالمذ/ ر ة* المهناس

 .اإلسكنارية

  -على أد تك د اللجن  مك ن  من : 

                  أستال بالكلية     أ.د. محما عاصم محم د حن ى -0

 رئيسا ً 

مورفاً           كلية الأستال ب    أ.د. على فؤاد بكر            -1

 عض اً و

    أستال بكلية ال ن د الجميلة .د. ني ين غريب السيا        أ -3

 عض ا ً

 

     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

توكي  لجنة 

 الحكم

 حناد جمي  السيا محما حسيناسم الطالب:  

الك الة في المناط  اإلستاامة /طري  لتحقي  الج دة وم ض  : 

 .العو ائية

مع تحايا عن اد الاح  ليصاح : )اإلستاامة /طري  لتحقي  

( واإلسكاد الغير رسميالك الة في المناط  العو ائية الج دة و

 .بأد هذا التحايا ال يمس ج هر الاح  علماً 

Sustainability as a way to realize quality and 

efficiency in informal settlements. 

أ.د. مصط ى مرسى العربى ، د. دينا مماو  تحت إشراف:  

 .محم د نصار

  -: على أد تك د اللجن  مك ن  من 

مورفاً         أ.د. مصط ى مرسى العربى     أستال بالكلية -0

 رئيسا ًو

             أستال بالكلية        محم د حن ىأ.د. محما عاصم  -1

 عض اً 

 أستال بكلية ال ن د الجميلة     أ.د. حاتم عاا المنعم الط ي  -3

 عض ا ً

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1100ربيع 
واف  

 المجلس

توكي  لجنة 

اإلمتحاد 

 الوام 

 عادل عاا السام محما الكاف رىاسم الطالب:  

 .المتجادة في العمارةالطاقة م ض  : 

Renewable energy in architecture. 

أ.د. سمير حسن بي مى ، أ.د. طارق عاا الحميا تحت إشراف:   

 .فرغلى

  -: على أد تك د اللجن  مك ن  من 

           أستال مت رب بالكلية        أ.د. عاا ال تا  الم صلى -0

 رئيساً 

مت رب بالكلية   مورفاً أستال          أ.د. سمير حسن بي مى -1

 عض اً و

                    أستال بالكلية       أ.د. خالا السيا الحجلة -3

  عض اً 

 
خريف 

1103 

واف  

 المجلس

واف  خريف  د/ت راه محما شكرى الخ لىاسم الطالب:  إلغال 
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 التسجي 

بنال على 

تقارير 

السادة 

 المورفين

 المجلس 1119

 

    
 

 -الهندسة الكيميائية :: قسم  اً خامس

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

منح 

 الارجات

 اسم الطالب:  باسم عاا العزيز محما عامر

م ض  : إستخاص أي نات النحاس من المحالي  المائية بإستخاام 

 جها  إستخاص مط ر بقرص دوار.

Extraction of copper ions from aqueous solutions in 

a modified rotating disk extractor.   

تحت إشراف:  أ.د. ني ين /مال أمين ، أ.د. السيا  /ريا اتشط خى ، د. 

 محما حلمى عاا العزيز م سى.

 د/ت راه
خريف 

1101 

واف  

 المجلس

  /ريااسم الطالب:  رامى محما نجيب محما يحيى 

م ض  : تطاي  المنط  الضاابى على دراسة طاقات الحماية لتحايا 

 مست ى اتماد لاعض اتنظمة الحرجة للسامة.

Applying fuzzy logic on LOPA to identify SIL 

requirement for safety critical functions.  

تحت إشراف:  أ.د. أشرف عاا الت اب ماارك ، أ.د. مصط ى إبراهيم 

 أحما سالم.

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1101 

واف  

 المجلس

 اسم الطالب:  شريف أحما السيا محما

م ض  : دراسة مست ى الحماية المتكام  لاوائر رئيسية في وحاة 

 اتمين بإستخاام أسل ب المنط  الضاابى لطاقات الحماية.

Safety integrity level (SIL) study for main loops in 

amine plant using fuzzy LOPA technique.   

تحت إشراف:  أ.د. أشرف عاا الت اب ماارك ، أ.د. مصط ى إبراهيم 

 أحما سالم.

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1101 

واف  

 المجلس

ما فترة 

 التسجي  
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  53

 الداخلية للكلية 

و المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3111رقم 

57/00/5112 

 أمنية أحما على محما /ريماسم الطالب:  

أ.د. محما حسين عاا المجيا ، د. ريهام أب  ال ض  تحت إشراف: 

 .هزا 

 .1101حتى ربيع و 1106من ربيع  لماة عام خامس إعتااراً 
ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1101ربيع 
واف  

 المجلس

     -الهندسة الكيميائية :: قسم تابع 

ما فترة 

 التسجي  
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  53

 الداخلية للكلية 

 إيهاب أحما على حسناسم الطالب:  

 .محما عاا ال تا  حما أ.د. تغريا محما  وي  ، أ.د.تحت إشراف: 

 .1106حتى خريف و 1105لماة عام خامس إعتااراَ من خريف 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1100 

واف  

 المجلس

 شريف محما عاا المنعماسم الطالب:  

أ.د. السيا  /ريا االشط خى ، أ.د. حسن عاا المنعم تحت إشراف: 

ماجستير 

العل م 

خريف 

1100 

واف  

 المجلس
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و المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3111رقم 

57/00/5112 

 .فرج ، د. ياسمين فؤاد

 .1106حتى خريف و 1105إعتااراَ من خريف لماة عام خامس 

 الهناسية

 محما عاا السام محما عاا الحميا حسناسم الطالب:  

أ.د. يحيى عاا القادر الط ي  ، د. إيماد عاا العزيز تحت إشراف: 

 .الغريانى

 .1101حتى ربيع و 1106ام خامس إعتااراَ من ربيع لماة ع

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1101ربيع 
واف  

 المجلس

 عمر محما عاا السام عاا العزيزاسم الطالب:  

أ.د. حسن عاا المنعم فرج ، د. دينا عاا القادر تحت إشراف: 

 .الجيار

 .1106حتى خريف و 1105لماة عام خامس إعتااراَ من خريف 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1100 

واف  

 المجلس

 إبتسام صا  الاين منص راسم الطالب:  

أ.د. حسن عاا المنعم فرج ، أ.د. مصط ى إبراهيم تحت إشراف: 

 .سالم منص ر

 .1106حتى خريف و 1105لماة عام خامس إعتااراَ من خريف 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1100 

واف  

 المجلس

 

 -الرياضيات والفيزياء الهندسية :: قسم ا ًسادس

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

منح 

 الارجات

 سارة وائ  أحما /روساىاسم الطالب:  

 .النمذجة الرياضية لمنظ مة ناق  حر/ة بتغيير مت اص م ض  : 

Mathematical modeling of continuously 

variable transmission (CVT).   

 .أن ر الجم أ.د. جال أحما القارصى ، أ.د. حسن تحت إشراف:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1103 

واف  

 المجلس
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     -الرياضيات والفيزياء الهندسية :: قسم تابع 

منح 

 الارجات

 إيهاب عاا المنعم باوى محم داسم الطالب:  

تحلي  الوروخ لوريحة مستطيلة لمادة ءاءية الخ اص م ض  : 

 .تحت تأءير اتحمال الحرارية

Fracture analysis for cracked orthotropic strip 

under thermal stresses.   

 .أ.د. عاا ال تا  أن ر ر ق ، د. عمرو محما محماتحت إشراف:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1101 

واف  

 المجلس

 

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم اً سابع

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

منح 

 الارجات

 اسم الطالب:  محما عاا ال هاب وهاى س يااد

م ض  : دراسة نظرية و عملية لمنظ مة جاياة  لت فير 

الطاقة بمحطات عالية الك الة لتحلية المياة بتقنية الضغك 

 ات م سى العكسى.

Theoretical and experimental investigation of 

new energy recovery system for efficient 

reverse osmosis plants.   

تحت إشراف:  أ.د. ماحت عااس ش قى ، أ.د. محم د جال 

 الاين محما ربيع ، أ.د. إيهاب جابر آدم.

 1101خريف  د/ت راه
واف  

 المجلس

 رمضاد ط   هراداسم الطالب:  محما ط  

 م ض  : دراسة متقامة في التكييف في الطائرات.

Advanced study in air conditioning systems in 

aircrafts.   

 تحت إشراف:  أ.د. عاا الحميا عطية السيا.

ماجستير 

 الهناسة
 1100ربيع 

واف  

 المجلس

 اسم الطالب:  أشجاد وهب ر عاا ر ح نى محما

 التحكم في المااني. م ض  : نظام

Building management system.   

 تحت إشراف:  أ.د. عاا الحميا عطية السيا ، د. محما الحل .

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1101خريف 
واف  

 المجلس

 اسم الطالب:  مروة أحما السيا الحسينى ع ض

 م ض  : تاريا المناط  ونظام التحكم بالماانى.

District cooling building management system.   

 تحت إشراف:  أ.د. عاا الحميا عطية السيا ، د. محما الحل .

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1101خريف 
واف  

 المجلس

 

     -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع 

منح 

 الارجات

 مروة أحما عاا الرحمن محما السيااسم الطالب:  

 .نظام إدارة المااني لمسر  عملية جراحيةم ض  : 

Building management system of air conditioning 

components of surgical operation theater.   

 أ.د. عاا الحميا عطية السيا ، د. محما الحل  تحت إشراف: 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1101 

واف  

 المجلس

 صا  الاين أمين أي بنهال محما اسم الطالب:  

التحكم المتزامن في الرط بة  درجة الحرارة بإستخاام م ض  : 

 .العجلة المج  ة الاوارة

Simultaneous temperature and humidity control 

for desiccant wheel.   

 .أ.د. عاا الحميا عطية السيا ، د. محما الحل  تحت إشراف: 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1101 

واف  

 المجلس
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توكي  لجنة 

 الحكم

 اسم الطالب:  محم د السيا محم د باوى

 م ض  : دراسة أدال نظام تكييف باإلمتزا .

مع تحايا عن اد الاح  ليصاح : )إستنااط نم لج رياضى عادى م ص  

إلستقصال وتحسين أدال مثلج المياه اإلمتزا ى لو وحاتين إمتزا  

والسيليكا ج ( علماً بأد هذا التحايا ال يمس ج هر ويعم  بزوج المال 

 الاح .

Developing a detailed numerical model for 

investigating and improving the performance of a 

two- bed silica gel – water adsorption chiller. 

تحت إشراف:  أ.د. محما عاا الحليم حسب ، أ.د. عاا الحميا عطية 

 سيا.ال

 * المهناس المذ/ ر ل  بح  منو ر فى : 

International Journal of Advanced Scientific and 

technical research (IJAST)issue 6, Vol 2 (March 

2016)  

ISSN 2249-9954 Impact Factor: 3.54(2014) 

  -على أد تك د اللجن  مك ن  من : 

مورفاً    ستال مت رب بالكلية   أ.د. محما عاا الحليم حسب        أ -0

 ورئيساً 

مورفاً  أ.د. عاا الحميا عطية السيا        أستال مت رب بالكلية      -1

 وعض اً 

 أ.د. أحما صارى حجا ى            أستال مت رب بكلية الهناسة جامعة  -3

                    المن فية                                                      

 ًً  عض ا ً

    أستال مت رب بالكلية                 أ.د. سامى مرسى الوربينى    -4

 عض اً 

 1100ربيع  د/ت راه
واف  

 المجلس

 

     -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع 

توكي  لجنة 

 الحكم

 اسم الطالب:  عاا ر حلمى محما محما القاع د

 اتنابيب.م ض  : الكوف عن التسرب من خط ط 

مع تحايا عن اد الاح  ليصاح : )إ/تواف وج د شرخ بخك أنابيب 

 بإستخاام ق ة إءارة جياية( علماً بأد هذا التحايا ال يمس ج هر الاح .

Detection of a pipeline crack using sinusoidal force 

excitation. 

 تحت إشراف:  أ.د. حسن أن ر الجم  ، د. إبراهيم ال حام.

  -على أد تك د اللجن  مك ن  من : 

أستال مت رب بالكلية   مورفاً        أ.د. حسن أن ر الجم            -0

 ورئيسا ً 

        أ.د. عاا الحميا إبراهيم جمعة         أستال مت رب بالكلية     -1

 عض ا ً 

أ.د. عزت السيا عاا العال شعيب  أستال مساعا بكلية الهناسة  -3

   جامعة 

                طنطا                                                             

 عض اً 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1100 

واف  

 المجلس

توكي  لجنة 

اإلمتحاد 

 اسم الطالب:  محما عاا ال هاب محما المغا ى

غوال م ض  : تصميم حساس ضغك سع ى صغرى /هروميكانيكى لو 
 1100ربيع  

واف  

 المجلس
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 مرد مصنع من السليك د جرماني م. التأهيلى

Design of Si-Ge diaphragm based micro – 

electromechanical capacitive pressure sensor. 

 تحت إشراف:  أ.د. حسن أن ر الجم  

  -على أد تك د اللجن  مك ن  من : 

     أ.د. محما عاا الحليم حسب     أستال مت رب بالكلية              -0

 رئيساً 

مورفاً       أستال مت رب بالكلية         أ.د. حسن أن ر الجم       -1

 وعض اً 

     أستال مت رب بالكلية              أ.د. عادل أحما عاا الرحمن       -3

 عض اً 

تعاي  لجنة 

 إشراف

 اسم الطالب:  باسم نوأت  اخر

المائع و أجسام المر/اات التي تسير على  نم ض  : الت اع  ما بي

 الطرق.

 تحت إشراف: أ.د. حسن أن ر الجم  ، د. إبراهيم محم د ال حام.

وللك بإضافة د. محما عاا ال تا  الج هرى المارس بالقسم الى لجنة 

 اإلشراف لحاجة الاح  الى تخص  سيادت . 

 د/ت راه
خريف 

1101 

واف  

 المجلس

إلغال 

 التسجي 

بنال على 

 طلا 

 عال الاين عاا السام علي اسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1101ربيع 
واف  

 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع 

إلغال 

 التسجي 

بنال على 

 طلا 

 رض ى عاا ال تا  إبراهيم غنيم إبراهيماسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1103ربيع 
واف  

 المجلس

 

 -هندسة الحاسب والنظم :: قسم  اً ثامن

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

منح 

 الارجات

 اسم الطالب:  محما محم د محما عاا اللطيف

م ض  : الت جي  الايناميكى بإستخاام تعزيز التعلم في الواكات 

 الاسلكية اإلدرا/ية متعادة النقك.

DynRL: Dynamic routing using reinforcement 

learning in multi-hop cognitive radio networks.   

تحت إشراف:  أ.د. سهير أحما فؤاد بسي نى ، أ.د. مصط ى 

 يسرى  /ى النعناعى.

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1101 

واف  

 المجلس

تعاي  لجنة 

 إشراف

 السميعرنا ممتا  عاا اسم الطالب:  

 .الاي معل ماتيةم ض  : 

أ.د. محما عاا الحميا إسماعي  ، أ.د. نج ى تحت إشراف: 

 .مصط ى المكى

للك بإضافة د. نجية محما سعيا غانم المارس بالكلية إلى و

 . لجنة اإلشراف لحاجة الاح  إلى تخص  سيادتها

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1104 

واف  

 المجلس

إلغال 

 التسجي 

بنال على 

 مى طارق محما إماماسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1119 

واف  

 المجلس
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تقارير 

السادة 

 المورفين

إلغال 

 التسجي 

بنال على 

 طلا 

 شريف محما الوهير حماى عاا الحميااسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1119 

واف  

 المجلس

 

 -: البحرية وعمارة السفنالهندسة : قسم  اً تاسع

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

منح 

 الارجات

 رض ى أحما بسي نى أحما شرفاسم الطالب:  

 .تحسين / الة الطاقة على الس نقياس وم ض  : 

Measurement and improvement of energy 

efficiency onboard ships.   

 .أ.د. يسرى محما أن ر واليةتحت إشراف:  

ماجستير 

 الهناسة

خريف 

1101 

واف  

 المجلس

 أحما صاحى عاا السام مقلااسم الطالب:  

تقييم أدال ت ربين ه ائى يعم  ماورال الو اطئ عن م ض  : 

 .طري  إستخاام ديناميكا الم ائع الحسابية

Offshore wind turbine performance assessment 

using computational fluid dynamics.   

أ.د. محما عااس حلمى قطب ، أ.د. عادل عاا الحليم تحت إشراف:  

 .بن اد

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1101ربيع 
واف  

 المجلس

توكي  لجنة 

 الحكم

 اسم الطالب:  محما محما محما حسينى عطية

 م ض  : دراسة ح ل اإلستجابة عنا الط ارئ للس ن.

)اإلستجابة لحاالت الس ن مع تحايا عن اد الاح  ليصاح : 

 الطارئة( علماً بأد هذا التحايا ال يمس ج هر الاح .

Ship emergency response. 

تحت إشراف:  أ.د. هاة وائ  لهيط  ، د. ماجا محما محم د عاا 

 الناى ، د. أحما سعيا محما  ايا.

* واف  مجلس القسم على عام إعادة المقررات التي درسها 

  اتالطالب في خمس سن

  -على أد تك د اللجن  مك ن  من : 

مورفاً         أ.د. هاة وائ  لهيطة              أستال بالكلية    -0

 ورئيسا ً

       أستال بالكلية             أ.د. يحيى عاا الناصر            -1

 عض ا ً

أ.د. هاة السيا الكيانى        أستال بكلية الهناسة جامعة  -3

 ب رسعيا                              

                                                                            

 عض اً 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1101 

واف  

 المجلس
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 -: النووية واإلشعاعيةالهندسة : قسم عاشراً 

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

إلغال 

 التسجي 

بنال على 

تقارير 

السادة 

 المورفين

 د/ت راه أشرف محما رضا عنانىاسم الطالب:  
خريف 

1101 

واف  

 المجلس

 

 -: هندسة الغزل والنسيج: قسم حادى عشر 

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

توكي  لجنة 

 الحكم

 بيت ي  /ياتورشر تاروساسم الطالب:  

دراسة إستخاام الوعيرات النان مترية /مضادة م ض  : 

 .لل طريات للتغليف في الصناعات الغذائية

Study of antifungi loaded electrospun 

Nanofibers Bio-Packing in food industry. 

ع اف أ.د. مجاى عاا المنعم المسيري، أ.د. تحت إشراف:  

 .خميس الع فى ، د. نرمين سعيا السيا

 .المهناس المذ/ ر ل  بح  منو ر فى مجل  /لية الهناسة* 

  -على أد تك د اللجن  مك ن  من : 

  أستال مت رب بالكليةما أحما سلطاد                 أ.د. مح -0

 رئيسا ً 

                    أستال مت رب بالكلية أ.د. مجاى عاا المنعم المسيرى         -1

مورفاً                                                               

 عض ا ًو

بمعها الاراسات أستال                أ.د. معتز باهلل سليماد  -3

 العليا 

                والاح ث                                             

 عض اً 

قائم أستال مساعا و  إبراهيم الع فى أ.د. ع اف خميس -4

    بأعمال 

           رئيس القسم بالكلية                                                     

 مورفاً                                                                

 وعض اً 

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1104ربيع 
واف  

 المجلس
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     -هندسة الغزل والنسيج :: قسم تابع 

توكي  لجنة 

اإلمتحاد 

 الوام 

 أميرة محما العالىاسم الطالب:  

 .الاي ة الاورية على صناعة المابسم ض  : 

Ergonomics in garment industry. 

 .أ.د. عاياة فهمى شتاتحت إشراف:   

  -: على أد تك د اللجن  مك ن  من 

         أستال مت رب بالكلية             سلطادأ.د. محما أحما  -0

 رئيساً 

مت رب بالكلية مورفاً أستال        أ.د. عاياة محما فهمى شتا -1

 عض اً و

          بالكليةمت رب أستال         أ.د. رأفت إبراهيم موالى -3

 عض اً 

      أ.د. عادل صا  الاين الجهينى  أستال مت رب بالكلية    -4

 عض اً 

 أ.د. شيرويت حسين الغلمى     أستال مساعا بالكلية        -5

 عض اً 

 1104ربيع  
واف  

 المجلس

  ينب السيا حساداسم الطالب:  

 .اإلدارة في صناعة الغزلم ض  : 

Management in spinning industry. 

 .أ.د. رأفت إبراهيم موالىتحت إشراف:   

  -: على أد تك د اللجن  مك ن  من 

          أستال مت رب بالكلية        أ.د. عاياة محما فهمى شتا -0

 رئيساً 

مت رب بالكلية  مورفاً أستال        أ.د. رأفت إبراهيم موالى -1

 عض اً و

           بالكليةمت رب أستال            أ.د. السيا محما الحل  -3

 عض اً 

     أ.د. عادل صا  الاين الجهينى أستال مت رب بالكلية      -4

 عض اً 

      أ.د. ع اف خميس الع فى        أستال مساعا بالكلية    -5

 عض اً 

 1104ربيع  
واف  

 المجلس

إلغال 

 التسجي 

بنال على 

تقارير 

السادة 

 المورفين

 نهى صا  الاين محم داسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1111 

واف  

 المجلس

 هاى محما عاا الخال اسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1111 

واف  

 المجلس

 

     -هندسة الغزل والنسيج :: قسم تابع 

إلغال 

 التسجي 

بنال على 

تقارير 

 عاير محم د محما عاا اللطيفاسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1111 

واف  

 المجلس

واف   1118ربيع ماجستير  محما أحما سامةاسم الطالب:  
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السادة 

 المورفين

العل م 

 الهناسية

 المجلس

 محما قارى محما عاا اللطيفاسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

 1119ربيع 
واف  

 المجلس

 رباب ط  محما مصط ى ط اسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1119 

واف  

 المجلس

 أيمن مصط ى أحما مصط ىاسم الطالب:  

ماجستير 

العل م 

 الهناسية

خريف 

1119 

واف  

 المجلس

 

 -: الهندسة الصحية: قسم ثانى عشر 

تاريخ  الارجة الم ض  

 القيا

 القرار

ما فترة 

 التسجي  
 53تطبيقاَ للماده 

من الالئحه 

و  الداخلية للكلية 

المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3111رقم 

57/00/5112 

 على أحما مرسى صادق محمااسم الطالب:  

أ.د. ماحت عاا المعطى مصط ى ، أ.د. وليا عاا تحت إشراف:  

 .العظيم إبراهيم ، د. مى عاا ال تا  محما فايا

 د/ت راه .1101حتى ربيع و 1106من ربيع  اً لماة عام سادس إعتاار
ربيع 

1100 

واف  

 المجلس
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 -هندسة اإلنتاج :: قسم ثالث عشر 

 القرار تاريخ القيا الارجة الم ض  

توكي  لجنة 

 الحكم

 رحاب ر فؤاد الااراوىاسم الطالب:  

 .الل جستيات العكسية للن ايات اإللكترونيةم ض  : 

مع تحايا عن اد الاح  ليصاح : )تقييم مخاطر موروعات تاوير 

اإللكترونية بإستخاام نساة المن عة / التكاليف( علماً بأد هذا الن ايات 

 التحايا ال يمس ج هر الاح .

Risk assessment for E-waste recycling projects by 

benefit / cost ratio. 

أ.د. محما نوأت عااس فرس ، أ.د. أحما فاروق عاا تحت إشراف:  

 .المنعم

المقررات التي قامت باراستها  * واف  مجلس القسم على عام إعادة

 سن ات 1ومر عليها أ/ثر من 

 * المهناس المذ/ ر لها بح  منو ر في : 

Fifth international conference on industrial 

engineering and operations management (IEOM 

2015) Dubai, UAE , March 3-5, 2015. 

  -على أد تك د اللجن  مك ن  من : 

                 أستال مت رب بالكلية             أ.د. محما وجي  باوى -0

 رئيسا ً 

مورفاً  أستال مت رب بالكلية           أ.د. محما نوأت عااس فرس -1

 وعض ا ً 

 باال/اديمية العربية للعل م أستال   أ.د. أحما فاروق عاا المنعم    -3

مورفاً                     التكن ل جياو                                       

 عض اً 

 ية رئيس قسم الهناسة الصناعأستال وأ.د. خالا سعيا الكيانى    -4

 التكن ل جياباال/اديمية العربية للعل م و                                    

 عض اً 

 د/ت راه
 خريف

1103 

واف  

 المجلس

 

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
نتيجة دبل م الاراسات العليبا فبي إدارة موبروعات التوبييا مبن قسبم الهناسبة اإلنوبائية خريبف  اعتما مجلس الكلية – 1

5102. 

 
 


