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 برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ 2018 /8 /14اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
وكيل الكلية  - مجدى عبد العظيم أحمد سليمان /ر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأمانة سعميد الكلية  – سعيد محمد عبد القادر عالم
 وقد حضر الجلسة كل من: للدراسات العليا والبحوث ،

 المكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د. أحمد محمد حسنى الحيوى 

 أ.د. عصام مصطفى محمد وهبة 
الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  المكلف بتسيير أعمال وكيل

 البيئة
   رؤساء األقسام 

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

 أ.د. هشام على سعد زين الدين  أ.د. حسام الدين محمد مراد مغازى 

 أ.د. محمد السيد محمد النجار  أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم 

 أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى  الحميد حسن أ.د. تامر حلمى عبد 

 أ.د. ريم محمد عبد المغيث عبد العليم  أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم المصرى 

 د. يسرى إبراهيم طه عثمان  أ.د. عفاف خميس إبراهيم العوفى 

   أساتذة من األقسام

 أ.د. أحمد عزت على أألنصارى  أ.د. عبد الفتاح إبراهيم الموصلى 

 أ.د. محسن عبده أبو مندور  .د. محمد زكريا مصطفى عبد الهادىأ 

 أ.د. مينا بديع عبد الملك  أ.د. عايدة محمد فهمى شتا 

 أ.د. مسعد مصلح عبد المجيد  أ.د. طاهر حمد هللا حسن عوض 

 أ.د. نيفين كمال أمين عباس  أ.د. حافظ السيد حمادة اليمنى 

   من األقسام مدرسين
 د. محمد حسن شلبى عبد النبى  محمد محمد العبسىد. هناء  

أ.د. نيابة عن أ.د. هناء حسن حمدى أبو جبل ، أ.د. عادل عبد الحليم أحمد بنوان نيابة عن د. محمد السيد سليمان ناجى وقد حضر : أ.
 محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى

أ.د. نجوى مصطفى إسماعيل المكى ، أ.د. نرمين عبد العزيز  أ.د. جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش ، اعتذر عن عدم الحضور:
 محمد حراز ، د. عبد هللا مصطفى خليل ، وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى

 أ.د. على محمد عبد المنعم حسن ، أ.د. محمد طارق فؤاد سرورتغيب عن الحضور: 
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لرحمن الرحيم ، ورحب بالسادة أعضاء المجلس فى استهل السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة ببسم هللا ا
، وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات  كما قدم سيادته الشكر للسادة أعضاء المجلس السابقدورته الجديدة 

 التالية.

،  2018 يوليو 17بتاريخ  2017/2018للعام الجامعى  شرةع ثانيةالتصديق على محضر الجلسة التم أوالً : 
 .2018يوليو  25تدة بتاريخ والجلسة المم

أماين وكيل الكلية للدراساات العلياا والبحاوث  -تم إختيار األستاذ الدكتور / مجدى عبد العظيم أحمد سليمان ثانياً : 
 .2018/2019سر مجلس الكلية خالل العام الجامعى 

 : كليةتعيين أساتذة وأساتذة متفرغين من داخل الكلية لمدة عام كأعضاء بمجلس ال:  اً لثثا
تعيااين أساااتذة  يااتم،  بشاا ن تنظاايم الجامعااات 1972لساانة  49( الفقاارة ) ( ماان القااانون رقاام 40وفقاااأل ألحكااام المااادة )

والنظار فاى ترشاي   2018/2019للعاام الجاامعى وأساتذة متفرغين من داخل الكلية لمدة عام ك عضاء بمجلس الكلية 
 كل من:

 يم يوسف على مجاهدإبراهأ.د.  – 2  عصام أحمد سالمأ.د.  – 1
 رشدى رجاء زهرانأ.د.  – 4 محمد عبد الحميد إسماعيلأ.د.  – 3
 محمد ناصر أحمد نادر درويشأ.د.  – 5

 القرار: وافق المجلس
 

 : بشأن تنظيم الجامعات 1972لسنة  49( الفقرة )هـ( من القانون رقم 40وفقاً ألحكام المادة ):  اً رابع
اللواء أركان حرب مدير كلية الدفاع الجوى )بصافت(( لمجلاس الكلياة للعاام الجاامعى مقترح بتجديد تعيين السيد  •

2018/2019. 

الشاركة القابضاة للصاناعات  رئايسنائاب  – مهادى محماد إباراهيم السيد المهندس/ أسامة تعيينتجديد بمقترح  •
 2018/2019للعام الجامعى )بصفت((  الكيماوية للتطوير

مجلااس إدارة شااركة إسااكندرية ل ساامدة  عضااو -الجناااينى  المهناادس/ أسااامة الساايد بإسااتمرار عضااويةمقتاارح  •
 .2018/2019للعام الجامعى )بصفت(( 

 القرار: وافق المجلس

 : تفويض السيد األستاذ الدكتورعميد الكلية فى األمور التالية بعد التحقق من استيفائها قانونياً  اً :خامس
 -: شئون هيئة التدريس .أ

 خارجية(. –مرات في حدود النظام المعمول ب( )داخلية االشتراك في المؤت .1

 انتدابات أعضاء هيئة التدريس لخار  الكلية واالنتدابات إلى داخل الكلية. .2

مااد االعااارات للساانة الثانيااة والثالثااة والرابعااة بعااد موافقااة مجلااس القساام ونقاال مكااان ا عااارة خااالل الماادة  .3
 المسموحة.

 ة شخصية فى الحاالت العاجلة.الموافقة على السفر فى مهمة علمي .4

 مد المهمات العلمية للسنة الثانية بعد موافقة مجلس القسم. .5

 حضور الندوات العلمية والحلقات الدراسية وورش العمل. .6

 اعتماد الجداول الشخصية ألعضاء هيئة التدريس. .7

 وبترتيب األقدمية. الترشي  للمهمات العلمية المقدمة للكلية بعد موافقة القسم وتبعا الستيفاء الشروط .8

( مان قاانون تنظايم الجامعاات رقام 117البت فى مدة التجاوز للسادة أعضاء هيئة التدريس طبقا ألحكام الماادة ) .9
 وذلك حتى شهر واحد من تاريخ االنقطاع عن العمل. 1972لسنة  49

 لعاجلة بعد موافقة القسم.الموافقة على االعارات واألجازات الخاصة لزيارة الجامعات غير المصرية فى الحاالت ا .10
 

 -: شئون الطالب .ب
 تحويل الطالب ونقل قيدهم من الكلية وإليها أثناء الدراسة . .1

 تحويل الطالب بين األقسام العلمية خالل المدة التي يقرها مجلس الكلية فى بداية العام الجامعي. .2

 من  فرص للطالب للدراسة من الخار  فى حدود القانون. .3

 وقف القيد حسب النظم المعمول بها. شطب قيد الطالب أو .4

 شطب قيد الطالب الذين استنفذوا فرص القيد. .5
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 الموافقة على قبول األعذار حسب النظم المعمول بها. .6

 الموافقة على إعادة القيد حسب النظم المعمول بها. .7

 وقف إعالنها بما فيها البكالوريوس. إعالن النتائج التى أوقف إعالنها والتى انتهى سبب .8

 كيل لجان االمتحانات بناءاأل على مقترحات مجالس األقسام.تش .9
 

 -شئون الدراسات العليا : .ج
 تسجيل الطالب لدرجة الماجستير والدكتوراه. .1

 قيد طالب الدبلوم. .2

 تحديد الموضوع الدقيق للرسائل. .3

 تغيير عنوان الموضوع المسجل ل( فى حدود المسموح. .4

الاادكتوراه بمضااى الماادة القانونيااة فااى حالااة موافقااة المشاارف  الموافقااة علااى شااطب قيااد التسااجيل للماجسااتير أو .5
 والقسم على ذلك، كذلك فى حالة استنفاذ مرات الرسوب.

 الموافقة على شطب القيد بناءأل على طلب الطالب. .6

 الموافقة على قبول األعذار المرضية المعتمدة من المراقبة الطبية. .7

 وقف القيد في الحدود المسموحة. .8

 جان ا شراف.تشكيل وتعديل ل .9

 تشكيل وتعديل لجان الحكم على الرسائل. .10

 مد فتره التسجيل. .11

 -: العالقات الثقافية .د
 مد األجازات الدراسية والبعثات حتى العام الخامس )بعد موافقة القسم(. .1

الترشااي  علااى البعثااات وبعثااات ا شااراف المشااترك المقدمااة للكليااة بعااد موافقااة القساام وتبعااا السااتيفاء الشااروط  .2
 لوبة وبترتيب األقدمية في الحصول على الماجستير.المط

 الموافقة على السفر للمن  الدراسية المقدمة للمعيدين والمدرسين المساعدين في الحاالت العاجلة. .3
 

 -: والتبرعات الهدايا.  هـ
 جني( مصرى. 2000تفويض السيد عميد الكلية فى قبول الهدايا والتبرعات التى يقل قيمتها عن  .1

 : وافق المجلسالقرار

 النوعية المنبثقة من مجلس الكلية :: تشكيل اللجان  ساً ساد
اللجناة فاى حالاة تغيبا( عان حضاور ثاالث  اسام عضاوفى تشكيل اللجاان علاى النحاو التاالي ماع مراعااة أن يرفاع  النظر

بتقاديم تقريار وأن يقاوم كال عضاو ، ام الدراساى خاالل العامتتالية أو خمسة جلسات متفرقاة بادون عاذر مقباول جلسات 
 .سنوى عن أعمال اللجان التى تمت خالل العام الدراسى

 -لجنة شئون الطالب : -  أ

 أ.د. رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية 2 أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب )مقررا( 1
 الرى والهيدروليكا أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة 4 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية 3
 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة ا نشائية 6 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة ا نتا  5
 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية 8 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية 7
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة المواصالت 10 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية 9

 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم 12 .د. رئيس مجلس قسم الهندسة الصحيةأ 11
أ.د. رئاااااايس مجلااااااس قساااااام الهندسااااااة النووياااااااة  13

 وا شعاعية
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الغزل والنسيج 14

أ.د. رئاايس مجلااس قساام الهندسااة البحريااة وعمااارة  15
 السفن

 أ.د. محمد عبد الفتاح شام( 16

 محمد نزي( محمود حكمت الدرينىأ.د.  18 محمد السيد سليمان ناجى أ.د. 17
 أ.د. محمد نور الدين أحمد عبد المنعم 20 أ.د. أحمد حسن متولى الشريف 19
 المشرف األكاديمى للبرامج المتخصصة )بصفت(( 22 مدير وحدة ضمان الجودة )بصفت(( 21
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 -: لجنة الدراسات العليا والبحوث : ب
 أ.د. رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية 2 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث )مقررا( أ.د. 1
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا 4 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية 3
 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة ا نشائية 6 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة ا نتا  5
 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية 8 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية 7
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة المواصالت 10 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية 9

 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم 12 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الصحية 11
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الغزل والنسيج 14 قسم الهندسة النووية وا شعاعية أ.د. رئيس مجلس 13
أ.د. رئااايس مجلاااس قسااام الهندساااة البحرياااة وعماااارة  15

 السفن
 أنسى أحمد عبد العليمأ.د.  16

 أ.د. حسام محمد فهمى غانم 18 كامل عبد العظيم الشوربجىأ.د.  17
 ى فؤاد سعيد بكرعلأ.د.  20 ةلهيطصديق وائل  ةأ.د. هب 19

 

 

 -: لجنة المختبرات واألجهزة العلمية : جـ
 أ.د. رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية 2 أ.د. وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع )مقرر( 1
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا 4 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية 3
 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة ا نشائية 6 مجلس قسم هندسة ا نتا  أ.د. رئيس 5
 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية 8 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية 7
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة المواصالت 10 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية 9

 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم 12 ةأ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الصحي 11
أ.د. رئاااااايس مجلااااااس قساااااام الهندسااااااة النوويااااااة  13

 وا شعاعية
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الغزل والنسيج 14

أ.د. رئاايس مجلااس قساام الهندسااة البحريااة وعمااارة  15
 السفن

 يحيى محمد صبرى الشاذلىأ.د.  16

 معطى محمد عبد المعطىد. عبد ال 18 محمد رزق محمد رزقد.  17
 د. محمد آسر محمود المراسى 20 حسام الدين مصطفى عبدهد.  19
   المدير التنفيذى للمركز الهندسى )بصفت(( 21

 

 

 -: لجنة العالقات الثقافية : د
 دسيةأ.د. رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهن 2 أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث )مقررا( 1
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا 4 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية 3
 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة ا نشائية 6 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة ا نتا  5
 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية 8 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية 7
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة المواصالت 10 ئيس مجلس قسم الهندسة الكهربيةأ.د. ر 9

 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم 12 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة الصحية 11
 أ.د. رئيس مجلس قسم هندسة الغزل والنسيج 14 أ.د. رئيس مجلس قسم الهندسة النووية وا شعاعية 13
لاااس قسااام الهندساااة البحرياااة وعماااارة أ.د. رئااايس مج 15

 السفن
 أ.د. سعيد السيد إسماعيل الخامى 16

 فريد محمد خليلأ.د. محمد  18 محمد حمدى صالح الدين علوانىأ.د.  17
 شريف محمد حافظ أحمدأ.د.  20 محمد سعيد حلمى أبو جبلأ.د.  19

 -: شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: لجنة  هـ
 حسن على حسن وردةأ.د.  2 )مقررا( لشئون خدمة المجتمعالكلية أ.د. وكيل  1
 محمد يحيى المكىأ.د.  4 راوية منير قنصوةأ.د.  3
 د. وائل على بخيت 6 هانى عبد الجواد عيادأ.د.  5
 )بصفت(( لمركز الحساب العلمىالمدير التنفيذى  8 المدير التنفيذى للمركز الهندسى )بصفت(( 7
 م. شريف حسن هدارة 10 )بصفت(( وحدة هندسة ا نتا فيذى لالمدير التن 9

 

 -: المكتبات: لجنة  و
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 د. عالء عبد الفتاح عرفة 2 أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث )مقررا( 1
 د. دينا أحمد الجيار 4 د. زياد محمد طارق الصياد  3
 مد محمد السيد حسند. أح 6 د. صالح الدين فاروق عبد هللا الفتيانى 5
 )بصفت(( للبرامج العلمية المتخصصةالمدير التنفيذى  8 د. إسالم محمد عبد الحميد بيومى 7

 القرار: وافق المجلس

 -اً : الموضوعات العامة :سابع
نا( فاى حالاة إحاطة مجلس الكلية علماأل بما ورد من األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة فيما يتعلاق بجلساات مجلاس الكلياة ب تم  – 1

ضااو الحااق فااى التصااويت غياااب عضااو المجلااس ثااالث جلسااات متتاليااة أو خمسااة متفرقااة باادون عااذر مقبااول ف ناا( ال يكااون للع
 هذا العام والعام الذى يلي(. وحضور المجلس

+م بتااااريخ 649إحاطاااة مجلاااس الكلياااة علمااااأل بكنااااب األساااتاذ الااادكتور / وزيااار التعلااايم العاااالى والبحاااث العلماااى رقااام تااام  – 2
بالموافقة على قباول التبارع المقادم مان  2018لسنة  1227والمتضمن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  15/7/2018

( دوالر 61895األستاذ بقسم الهندسة الكهربياة ساابقاأل وهاو عباارة عان مبلا  ) –السيد األستاذ الدكتور / أحمد إبراهيم سالمة 
ون وسبعة وثمانون ألفاأل وأربعمائة وخمسة وتسعون جني(( علاى أن يحاول مبلا  جني( )ملي 1780495أمريكى بما يعادل مبل  

( بتاااريخ 9التباارع إلااى شااهادات إسااتثمار بالجنياا( المصاارى ب قصااى عائااد ، علماااأل باا ن مجلااس الكليااة قااد وافااق بجلساات( رقاام )
 .24/4/2018 ، كما وافق مجلس الجامعة على القبول التبرع بجلست( بتاريخ على قبول التبرع 17/4/2018

 454اب األساتاذ الادكتور / نائاب وزيار التعلايم العاالى والبحاث العلماى رقام ورد من الجامعة بش ن كت ناقش مجلس الكلية ما – 3
بخصاوص تشاكيل لجناة لدراساة  2018لسانة  1145والمتضمن قرار السيد رئيس مجلاس الاوزراء رقام  7/8/2018بتاريخ 

ية دون المساس ب جور العاملين ، ودون إخالل بإنجاز العمل وأداء الخادمات للماواطنين تقليص أيام العمل ببعض الجهات ا دار
فى مواعيدها ، وطلب ا فادة باالرأى فاى إمكانياة تحدياد سااعات العمال بالجهااز ا دارى بالجامعاة مان السااعة التاساعة صاباحاأل 

خاادمات الطااالب والخااريجين ساااعتين إضااافيتين بعااد عماال لكاال ماان العاااملين مااع إتاحااة أيااام حتااى الخامسااة مساااءاأل لماادة أربعااة 
لعمل على أيام األسبوع دون نقصان ، وقرر مجلس الكلية إساتطالع آراء العااملين ساعات ا تاحة الحالية وذلك مع توزيع قوة ا

لشا ن ، وتفاويض إدارة الكلية وأمين الكلية مع مديرى ا دارات ، ووضع تصور برأى الكلياة فاى هاذا ابالكلية من خالل إجتماع 
 األستاذ الدكتور / عميد الكلية برفع األمر إلى الجامعة.

 كماا وجا( المجلاسعات المعتمادة ، الدراساات الهندساية علاى الئحاة السااإحاطة مجلس الكلياة علمااأل بموافقاة لجناة قطااع تم  – 4
 الشكر لجميع من شاركوا فى إعداد الالئحة.

 شئون هيئة التدريس
 ييناتأواًل: الترقيات والتع

 

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

1 
محمد  تامر محمود حامد د.

   أحمد
 مدرس 

الهندسة 
البحرية 

  وعمارة السفن   

النظااااار فاااااى إقتاااااراح مجااااا لس القسااااام 
 ن ماااااااااابشاااااااااا ن الموافقاااااااااا ة علااااااااااى 

 ةساااااااايادت( اللقااااااااب العلمااااااااى لوظيفاااااااا
بالقسااااام بنااااااءاأل علاااااى  أساااااتاذ مسااااااعد
العلميااااااااة الدائمااااااااة   ةتوصااااااااية اللجناااااااا

 للترقيات.

وافق 
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
. عبد اللطيف السيد عبد م 

     اللطيف  
مدرس 
 مساعد 

الهندسة 
 االنشائية 

إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام النظاااااار فااااااى 
 تعيااااااااااينبشاااااااااا ن الموافقااااااااااة علااااااااااى 

بالقسااااام  مااااادرسساااايادت( فاااااى وظيفااااة 
 .الدكتوراهلحصول( على درجة 

وافق 
 المجلس

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م
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1 
. كريم متولى السيد عبد م 

     العزيز متولى   
 معيد

الرياضيات 
والفيزياء 

 سية  الهند

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشاااااااااا ن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادت( فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااول( علااااااااى  مساااااااااعد
 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس
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 (%17ثانياً : اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
براهيم محمود إا.د. شريف 

 ع ربي
 ستاذ أ

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
 للعمال سايادت( ةاعار تجديدالموافقة على 

بالجامعاااااة المصااااارية اليابانياااااة للعلاااااوم 
)فااى اطااار عااام والتكنولوجيااا لماادة عااام 

وحتااى  1/10/2018ماان  اعتباااراأل  رابااع(
30/9/2019. 

نساااابة ا عااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 
15% 

وافق 
 المجلس

2 
حماااااااد أيهااااااااب جاااااااابر إد. 
 دم أ

ستاذ أ
 مساعد 

الهندسة 
 الميكانيكية 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
 للعمال سايادت( ةاعار تجديدالموافقة على 

باالكاديميااة العربيااة للعلااوم والتكنولوجيااا 
والنقاال البحاارى بفاارع االكاديميااة بالقريااة 

 ماااان اعتباااااراأل الذكيااااة بالقاااااهرة الكباااارى 
فاى ) 30/9/2019وحتى  1/10/2018

 .اطار العام الثالث(
نساااابة ا عااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 

20% 

وافق 
 المجلس

3 
د. شادى مصطفى محمد 

 السيد جدوع
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 
 الكهربية 

النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشااا ن 
 للعماال ساايادت( ةاعااار تجدياادالموافقااة علااى 

)فااى عااام  جامعااة اسااتون برمنجهااام لماادةب
اعتبااااااااارا ماااااااان  (اطااااااااار عااااااااام تاسااااااااع

 .15/12/2019وحتى  16/12/2018
 %17نسبة ا عارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس

4 
حمد حسن متولى أد. عمرو 
 الشريف

ستاذ أ
 مساعد 

الهندسة 
 الكهربية 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
 للعمال سايادت( ةاعار تجديدالموافقة على 
)فااى اطااار عااام لماادة عااام بجامعااة النياال 

وحتااى  1/9/2018ماان  اعتباااراأل  (سااادس
31/8/2019. 

نساااابة ا عااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 
17% 

وافق 
 المجلس

5 
سالم محمد الجالى عبد إد. 

 السالم 
 هندسة االنتا   مدرس 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
 للعماال ةاعااار ساايادت( ماان الموافقااة علااى 

العربياة  بالمملكةيل بجامعة الجبلمدة عام 
مااان الفصااال الدراساااى  األ الساااعودية ابتاااداء

 القادم.
نساااابة ا عااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 

14% 

وافق 
 المجلس

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

6 
بو أد. ياسر محمود رجب 

 المجد
 مدرس

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

بشااا ن النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام 
 للعماال ةاعااار ساايادت( ماان الموافقااة علااى 

بجامعاااااة االعماااااال والتكنولوجياااااا بجااااادة 
 لمااادة عاااامبالمملكاااة العربياااة الساااعودية 

لمادة )اليوم التالى النتهااء اجاازة مرافقاة 
الزوجااااة( اعتباااااراأل ماااان خمااااس ساااانوات 

وافق 
 المجلس
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 .31/1/2020وحتى  1/2/2019
نساااابة ا عااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 

15% 

 مدرس سامة رجب عبد العزيز أد.  7
هندسة الرى 
 والهيدروليكا 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
 للعماال ةاعااار ساايادت( ماان الموافقااة علااى 

  لماادة عااامبجامعااة صااحار بساالطنة عمااان 
)الياااوم التاااالى  1/9/2018مااان  اعتبااااراأل 

النتهااااء االجاااازة الخاصاااة بااادون مرتاااب 
( لمااادة ثاااالث سااانوات لمرافقاااة الزوجاااة

 .31/8/2019تى وح
نساااابة ا عااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 

27% 

وافق 
 المجلس

8 
حمد أد. وائل فوزى محمد 

 مبارك 
 مدرس

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
 للعمال سايادت( رةاعا تجديدالموافقة على 

بجامعااة االعماااال والتكنولوجيااا بالمملكاااة 
 اعتبااراأل  عاام ثاانى لمادةالعربية السعودية 

 31/1/2020وحتى  1/2/2019من 
)عااادد سااانوات مرافقاااة الزوجاااة : ثاااالث 

 سنوات(
نساااابة ا عااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 

15% 

وافق 
 المجلس

9 
د. محمد رضا محمد محمود 

 سليمان
 مدرس

هندسة الرى 
 والهيدروليكا  

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
لمادة  ت(ساياد ةاعاار تجديادالموافقة علاى 

وحتاى  1/9/2018من  اعتباراأل  عام ثالث
مقر االعارة مان  تغييرمع  31/8/2019

االكاديمياااة العربياااة للعلاااوم والتكنولوجياااا 
البحاااارى الااااى جامعااااة بيااااروت  والنقاااال
 .العربية

نساااابة ا عااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 
27% 

وافق 
 المجلس

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

 مدرس حمد عيسى أيمن صالح أ د. 10
هندسة 

 مواصالتال

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
 للعماال ةاعااار ساايادت( ماان الموافقااة علااى 

بشاااااااركة يوروكونسااااااالت لالستشاااااااارات 
الهندسااااية بالمملكااااة العربيااااة السااااعودية 

حتاااااااااى  30/9/2018باااااااااارا مااااااااان اعت
29/9/2019. 

نساااابة ا عااااارة علااااى مسااااتوى القساااام: 
18% 

وافق 
 مجلسال

 

 ثالثاً: اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 ستاذ أ طارق محمد سعد رجب د.أ. 1
الهندسة 

 المعمارية  

النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشااا ن 
الموافقااة علااى الطلااب المقاادم ماان ساايادت( 

االجااااازة الخاصااااة باااادون مرتااااب  لتجديااااد
لمدة مرافقة الزوجة التى تعمل بالسعودية ل

حتاى  1/9/2018مان  اعتباراأل  عام خامس

رفض 
مجلس 

الكلية من  
سيادت( 
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ماع عاادم التصاري  لساايادت(  31/8/2019
 بالعمل اثناء االجازة.

شاهر  11سانوات  5 : ةسانوات ا عاارعادد 
 .يوم 21

 األجازة

 د. داليا محمود مرسى على  2
اذ ستأ

 مساعد 
الهندسة 

 لكهربية ا

النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشااا ن 
 بمااان الطلااب المقااادم ماان ساايادتها  رفااض

باادون مرتااب لمرافقااة  ةخاصاا ةأج        اا از
لماادة عااام بدولااة قطاار الااذى يعماال الاازو  

حتااااااااااى  31/3/2018ماااااااااان  اعتباااااااااااراأل 
العااااام الخااااامس فااااى إطااااار  30/3/2019
  .عشر

 .اليوجد : ةعدد سنوات ا عار

رفض 
مجلس 
  الكلية من
سيادتها 
 األجازة

 حمد ادريس أد. جابر محمد  3
اذ ستأ

 مساعد 
الهندسة 
 الكيميائية 

النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشااا ن 
الموافقااة علااى الطلااب المقاادم ماان ساايادت( 

االجااااازة الخاصااااة باااادون مرتااااب  لتجديااااد
لساااايادت( لمرافقااااة الزوجااااة التااااى تعماااال 

)فاى  بالمملكة العربياة الساعودية لمادة عاام
ماااااااان  اعتباااااااااراأل  عااااااااام ثالااااااااث (اطااااااااار 

مااااااع  23/7/2019حتااااااى  24/7/2018
 التصري  ل( بالعمل بالخار .

 .سنوات10 : رةعدد سنوات ا عا

رفض 
مجلس 

الكلية من  
سيادت( 
 األجازة

 : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةتابع

 هندسة االنتا  مدرس  سالم سعد السيد شيحة د. إ 4

تاااراح مجلاااس القسااام بشااا ن النظااار فاااى إق
الموافقااة علااى الطلااب المقاادم ماان ساايادت( 

االجااااازة الخاصااااة باااادون مرتااااب  لتجديااااد
لساااايادت( لمرافقااااة الزوجااااة التااااى تعماااال 

 ()فاى اطاار عاام ساابع ببريطانيا لمادة عاام
حتاااااااااااى  1/6/2018مااااااااااان  اعتبااااااااااااراأل 

)تاااااااااريخ نهايااااااااة اقامااااااااة  28/9/2018
 .الزوجة(

 .اليوجد عدد سنوات ا عاره :

وافق 
 المجلس

 

 اً: اإلجازات الخاصة بدون مرتبرابع
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
شرف فتحى على أم. عمرو 
 سليمان 

 معيد 
الهندسة 
 االنشائية  

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاا ن 
اجاازة خاصاة  سايادت( من الموافقة على 
 اعتباااراأل  لماادة تسااعة اشااهرباادون مرتااب 

ك لالسااتفادة ماان وذلاا 25/8/2018ماان 
المنحااة المقدمااة لاا( للدراسااة فااى جامعااة 

University at Buffalo. 

وافق 
 المجلس

 

   التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد:  اً خامس

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
ا.د. علياء عادل محمد 

 بدوى 
 ستاذ أ

الهندسة 
النووية 

 واالشعاعية 

القسااااااام النظااااااار فاااااااى إقتاااااااراح مجلاااااااس 
احتسااااااب نسااااابة علاااااى  الموافقاااااةبشااااا ن 

عاااااان ماااااادة األجااااااازة الخاصااااااة التجاااااااوز 
( أياااااام 7بمرتاااااب الممنوحاااااة لهاااااا لمااااادة )

وافق 
 المجلس
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حتاااااااااااى  15/7/2018إعتبااااااااااااراأل مااااااااااان 
 ياااااااااااوم واحااااااااااادوهاااااااااااو ،  21/7/2018

لالجااااااااازة الخاصااااااااة بمرتااااااااب  اسااااااااتكماالأل 
وذلااااااااك لعاااااااادم اسااااااااتالمها العماااااااال فااااااااى 

واساااااااااااااااااااتالمها فاااااااااااااااااااى  22/7/2018
م لااااااااااام ان ياااااااااااوماااااااااااع الع 24/7/2018
 .اجازة رسمية 23/7/2018
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 التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد:  تابع

 مدرس  د. محمد عبد الرحيم الصياد  2
الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظااااااار فاااااااى إقتاااااااراح مجلاااااااس القسااااااام 
علاااااااى قباااااااول العاااااااذر  الموافقاااااااةبشااااااا ن 

عااااان تجااااااوز مااااادة  المقااااادم مااااان سااااايادت(
مااااال بجامعاااااة لااااا( للعالممنوحاااااة االعاااااارة 

الباحااااااااااة بالسااااااااااعودية اعتباااااااااااراأل ماااااااااان 
 3/3/2018وحتاااااااااااااااااااااااااااااى  1/9/2017

اساااااتكماالأل للعاااااام العاشااااار متجااااااوزاأل مااااادة 
 ثالثاااااااة شاااااااهور وياااااااوماالجاااااااازة بمااااااادة 

حياااااااث عااااااااد سااااااايادت( وتسااااااالم العمااااااال 
باااااااااااااادالأل ماااااااااااااان  5/6/2018بتااااااااااااااريخ 

وذلاااااااااااك نظاااااااااااراأل النااااااااااا( ال  4/3/2018
يمكااااااان اساااااااتالم الت شااااااايرة أو المغاااااااادرة 

لفصااااااااال الدراساااااااااى إال بعاااااااااد انتهااااااااااء ا
بالمملكااااااااة العربيااااااااة السااااااااعودية وفقاااااااااأل 

 للطلب المقدم من سيادت(.

وافق 
 المجلس

3 
حمد يحيى عبد العزيز أم. 

 حمد أعبده 
مدرس 
 مساعد 

هندسة 
 المواصالت 

النظااااااار فاااااااى إقتاااااااراح مجلاااااااس القسااااااام 
علاااااااى قباااااااول العاااااااذر  الموافقاااااااةبشااااااا ن 

االجاااااازة  عاااان مااااادة المقاااادم مااااان سااااايادت(
افقااااااااااة لمرالخاصااااااااااة باااااااااادون مرتااااااااااب 

 لمااااااادة عااااااااملااااااا( الممنوحاااااااة الزوجاااااااة 
وحتااااااااااى  28/6/2017ماااااااااان  اعتباااااااااااراأل 

ماااااااااااااااااااادة  متجاااااااااااااااااااااوزاأل   27/6/2018
فاااااى الفتااااارة   ياااااوم( 19بمااااادة ) االجاااااازة

وحتااااااااااااااااااااااااى  28/6/2018ماااااااااااااااااااااااان 
وذلاااااااااااك لعااااااااااادم وجاااااااااااود  16/7/2018

حجااااز طيااااران وفقاااااأل للطلااااب المقاااادم ماااان 
 سيادت(.

وافق 
 المجلس

 



13 

  2018 /14/8بتاريخ  األولىالجلسة 

 الشئون التعليمية
 

 القرار ون طالبتوصية لجنة شئ الموضوع م

النظاااار فااااى الموافقااااة علااااى إعتماااااد نتيجااااة  1
بكااااااالوريوس الهندسااااااة الكهربيااااااة )شااااااعبة 
ا تصاالت وا لكترونيات( لكلية الدفاع الجوى 

دفعااااة  2018دور مااااايو للضااااباط الناااااجحين 
-42من الدفعات )المحاوالت األخرى ( و45)

 وبيانها كالتالى :( دفاع جوى 43-44

 عدد الناجحين البيان

دفاع  42الدفعة 
 جوى

2 

دفاع  43الدفعة 
 جوى

2 

دفاع  44الدفعة 
 جوى

21 

دفاع  45الدفعة 
 جوى

156 
 

 

اعتمد مجلس الكلية 
 النتيجة

النظر فى تحديد إمتحانات دور نوفمبر للفرقة  2
على أن  2017/2018الرابعة للعام الجامعى 
 . 2018سبتمبر  29يبدأ إعتباراأل من السبت 

 بالموافقة. أوصت اللجنة
 وافق المجلس

النظر فى ا لتماس المقدم من ولى أمر  3
المقيد  –الطالب / محمد محمد سعد مهدى 

بقسم الهندسة البحرية  بالفرقة األولى
وعمارة السفن ، والذى تعرض لحادث قطار 
أدى إلى بتر ساقي( ، ويلتمس في( إلحاق نجل( 
بقسم هندسة الحاسب والنظم أو برنامج 

ات وا تصاالت بالبرامج العلمية الحاسب
المتخصصة ، وذلك نظراأل لظروف( وحيث أن( 
اجتاز إمتحان مادتى الرياضيات والرسم 

 بنجاح.

أوصت اللجنة ب ن( ال مانع من التحاق 
الطالب ببرنامج الحاسبات 
وا تصاالت بالبرامج العلمية 
المتخصصة مراعاة لظروف( 

من أى  ا ستثنائية ، واستثناءه
لإللتحاق ، والعرض على  شروط

مجلس إدارة البرامج العلمية 
المتخصصة لدراسة آلية السداد أو 

 وخالف(. ا عفاء من الرسوم

وافق المجلس على 
التحاق الطالب بقسم 
هندسة الحاسب والنظم 
واستثناءه من شروط 
ا لتحاق بالقسم 
مراعاة لظروف( 

 ا ستثنائية
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 لشئون التعليميةتابع : ا
 

ر فى تعديل نتيجة الطالبة / جاال طارق النظ 4
المقيدة بالفرقة الرابعة قسم  –حسنى حمدان 

الهندسة المعمارية شعبة إسكان للعام 
، بالفرقة األولى  2017/2018الجامعى 

تطبيقاأل لالئحة الخاصة بالكلية ووفقاأل للمادة 
( من قانون تنظيم الجامعات 85رقم )

 ذكورة.آلحتساب مرتبة الشرف للطالبة الم

أوصت اللجنة ب ن( ال مانع من من  
الطالبة مرتبة الشرف طبقاأل للمادة 

( من قانون تنظيم الجامعات ، 85)
مع اقتراح أن يكون تقدير السنة 
األولى حسب مواد السنة األولى بقسم 
الهندسة المعمارية وتوضع خانة 
لنتيجة المواد المحملة بها من 

 المقاصة.

وافق المجلس على 
لجنة شئون توصية 

الطالب ، مع مخاطبة 
الشئون القانونية 
بالجامعة  ستطالع 
 رأيها فى هذا الش ن

النظر فى خطاب قسم الهندسة الكهربية بش ن  5
تعديل درجات المجموع الكلى للسنة ا عدادية 

( طالب كانوا مقيدين بالسنة األولى 4لعدد )
حيث كان  2016/2017فى العام الجامعى 

خلف من السنة ا عدادية ، لديهم مواد ت
ونتيجة خط  لم يقم البرنامج فى حساب 
النتيجة بإضافة درجات مواد التخلف التى 

 نجحوا فيها إلى رصيدهم السابق.

  صحي  الخطبتأوصت اللجنة 
بإعتباره خط  مادى غير مقصود 

عديل درجات المجموع الكلى للسنة وت
وافق المجلس على  ا عدادية لهؤالء الطالب.

 صحي  الخط ت

رسوم الملف الخاصة بالطالب النظر فى زيادة  6
المستجدين على الفرقة ا عدادية للعام 

حيث كانت الرسوم  2018/2019الجامعى 
جني( وفقاأل لقرار مجلس الكلية بجلست(  300
 .12/9/2017( بتاريخ 2رقم )

أوصت اللجنة بزيادة رسوم الملف 
الخاصة بالطالب المستجدين لتكون 

 وافق المجلس ( جني(.400)
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 لشئون التعليميةتابع : ا
 

النظر فى زيادة رسوم التقديم والتحويل على  7
البرامج العلمية المتخصصة للعام الجامعى 

2018/2019. 

ة الرسوم لتكون أوصت اللجنة بزياد
 :على النحو التالى 

 3000يقوم الطالب بسداد مبل   -1
جني( للتقديم وذلك بدالأل من 

 (.جني 2000

 4000يقوم الطالب بسداد مبل   -2
جني( للتحويل وذلك للشهادات 

 جني( 3000المصرية بدالأل من 

 8000يقوم الطالب بسداد مبل   -3
جني( للتحويل وذلك للشهادات 

 جني( 6000المعادلة بدالأل من 

على أن تحصل هذه الرسوم لحساب 
صندوق الخدمة التعليمية بالكلية 

ع.ح  33بموجب إيصاالت تحصيل 
 خزينة الكلية.ب

 وافق المجلس

النظر فيما انتهى إلي( مجلس إدارة البرامج  8
( بتاريخ 5بجلست( رقم )العلمية المتخصصة 

ا لتماسات المقدمة بخصوص  25/7/2018
/ عمر جمال عطية شرف  الطالبمن كالأل من 

، والطالب/ مصطفى محمد حسن كحلة ، 
برنامج هندسة  –المقيدين بالترم العاشر 

اسبات وا تصاالت ، وهو حتمية قيام الح
الطالب بإعادة المقرر الحاصل في( الطالب فى 

وذلك  Fأو  ABSأخر محاولة على تقدير 
لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين 
الطالب وما تم تطبيق( بالكلية للحاالت 

 المماثلة من قبل.

 

وافق المجلس على ما 
انتهى إلي( قرار مجلس 

ج العلمية إدارة البرام
 المتخصصة
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

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

1 
محمد نصر الدين حسن . ا.د

 دمير 

ستاذ متفرغ أ
بقسم هندسة 

 االنتا 

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
على التقرير المقدم من سيادت( عن بالموافقة  الثقافية
الدولى التاسع فى الهندسة الميكانيكية  مؤتمرال هحضور

الذى عقد خالل الفترة من وهندسة الطيران 
في بودابست بالمجر  13/7/2018حتى  10/7/2018

 وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق 
 المجلس

2 
عمرو محمد محمد عبد  د.

 الرازق 

مساعد أستاذ 
بقسم 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادت( عن الثقافية 
المؤتمر الدولى العشرون للرياضيات  هحضور

 الذى عقد خالل الفترة التطبيقية والهندسية  بالبرتغال
وقد تم القاء  17/4/2018حتى  16/4/2018من 

 محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق 
 المجلس

 

 -: المهمات العلمية  :ثانياً 
 -: السفر فى مهمة علمية

 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

 حمد حسنين محمودأا.د.  1
ساعد  مستاذ أ

بقسم هندسة 
 الغزل والنسيج

النظار فااى اقتاراح  مجلااس القسام بالموافقااة علاى ساافر  
ادت( فى مهمة علمية بجامعة ليبرسي بدولة التشايك  سي

لماادة سااتة  أشاااهر قابلااة للتجديااد اعتبااااراأل ماان تااااريخ 
السفر بمرتب يصرف بالاداخل دون أن تتحمال الجامعاة 

 أية نفقات.

وافق 
 المجلس

 

 -: إحتساب فترة تجاوز
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
حمد محمود أمحمد  د.

 محمدين 

بقسم  مدرس
الرياضيات والفيزياء 
الهندسية وعضو 

المهمة العلمية سابقاأل 
فرجينيا تك بجامعة 

 بامريكا

ولجنااة الكليااة للعالقااات   النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام
ة على إعتبار الفترة التى تجاوزها سيادت( بالموافقالثقافية  

 6/7/2018وحتاى  2/7/2018)خمسة ايام( اعتبااراأل مان 
امتداداأل للمهماة العلمياة وذلاك  الستالم العمل( )اليوم السابق

 نظراأل لظروف الطيران.

وافق 
 المجلس

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

 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

 حمد حرفوشأسماء . أم 1

  ساعدمدرس م
هندسة بقسم 

 االنتا 

لجناة الكلياة للعالقاات والنظر في اقتراح مجلاس القسام 
ة على ايفاد سيادتها فى اجازة دراساية بالموافقالثقافية 

للحصاااول علاااى درجاااة الااادكتوراه مااان امريكاااا وذلاااك 
لالسااتفادة ماان المنحااة المقدمااة لساايادتها ماان جامعااة 
وساااط فلوريااادا لمااادة عاااام قابااال للتجدياااد اعتبااااراأل مااان 

)الياااوم التاااالى الجاااازة مرافقاااة الااازو (  9/8/2018
 يصرف بالداخل. بمرتب

)تااااريخ تعياااين سااايادتها فاااى وظيفاااة مااادرس مسااااعد 
25/10/2015.) 

وافق 
 المجلس
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2 
حمد ناجى محمود . أم

 فطين

بقسم  عيدم
الهندسة 
 المعمارية

ولجنااة الكليااة للعالقااات  النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام
ة علااى ايفااد سايادت( فااى اجاازة دراسااية بالموافقا الثقافياة

اجساااتير مااان انجلتااارا وذلااااك للحصاااول علاااى درجاااة الم
لالساااتفادة ماااان المنحااااة المقدماااة لساااايادت( ماااان جامعااااة 
اوكساافورد بااروكس لماادة عااام قاباال للتجديااد اعتباااراأل ماان 

 تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.
)تاااااااريخ تعيااااااين ساااااايادت( فااااااى وظيفااااااة معيااااااد فااااااى 

21/6/2015.) 

وافق 
 المجلس

3 
مين أمين أعمرو . م

 الشرقاوى

ساعد مدرس م
الهندسة بقسم 

 الميكانيكية

ولجناة الكلياة للعالقاات النظر في اقتراح مجلاس القسام 
ة على ايفاد سيادت( فاى اجاازة دراساية بالموافقالثقافية 

للحصاااول علاااى درجاااة الماجساااتير مااان المانياااا وذلاااك 
لالساااتفادة مااان المنحاااة المقدماااة لسااايادت( مااان جامعاااة 

سافر ميونخ لمدة عام قابل للتجديد اعتباراأل مان تااريخ ال
 بمرتب يصرف بالداخل.

)تااااريخ تعياااين سااايادت( فاااى وظيفاااة مااادرس مسااااعد 
30/5/2017.) 

وافق 
 المجلس

 ريهام محمد سمير. م 4
بقسم  معيدة

هندسة الحاسب 
 والنظم

إحاطااة مجلااس الكليااة علماااأل بموافقااة األسااتاذ الاادكتور / 
إيقاااد عميااد الكليااة بااالتفويض الممنااوح لساايادت( علااى 

راساااي( للحصاااول علاااى درجااا( سااايادتها فاااى اجاااازة د
الااادكتوراه مااان امريكاااا وذلاااك لالساااتفادة مااان المنحااا( 
المقدماا( لساايادتها ماان جامعاا( بااوردو لماادة عااام قاباال 
للتجدياااد اعتباااارا مااان تااااريخ السااافر بمرتاااب يصااارف 

 بالداخل .
) تااااااااريخ تعياااااااين سااااااايادتها فاااااااى وظيفاااااااة معياااااااد 

8/10/2014.) 

وافق 
 المجلس

 -: مد األجازة الدراسية  – ب
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
مينا يوسف حليم . م

 تادرس

بقسم  ساعدمدرس م
الهندسة البحرية 
 وعمارة السفن
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

 بالبرتغال  لشبونة

ولجناااة الكلياااة النظااار فاااي اقتاااراح مجلاااس القسااام 
ة علااااى مااااد االجااااازة بالموافقااااللعالقااااات الثقافيااااة 

ة عااام سااادس اعتباااراأل ماان الدراسااية لساايادت( لمااد
بدون مرتاب  16/11/2019حتى  17/11/2018

 أو تاريخ المناقشة ايهما أقرب تاريخا أل.
للحصااول علااى  17/11/2013)سااافر ساايادت( فااى 

أخر ماد حصال عليا(  -درجة الدكتوراة من البرتغال 
 بمرتب(. 16/11/2018العام الخامس حتى 

وافق 
 المجلس

 

 -للتدريب : عاممن    – ج 
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
براهيم عارف إمحمد . م
 براهيم جادوإ

بقسم  ساعدمدرس م
الرياضيات والفيزياء 

وعضو  الهندسية
االجازة الدراسية 
بجامعة فلوريدا  
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

ولجناااة الكلياااة النظااار فاااي اقتاااراح مجلاااس القسااام 
ماان  ساايادت( عااام ة علااى بالموافقااللعالقااات الثقافيااة 

)اليااوم التااالى  21/3/2018للتاادريب اعتباااراأل ماان 
باااادون  20/3/2019لمناقشااااة الاااادكتوراه( حتااااى 
 .20/3/2018مرتب حيث ناقش الدرجة فى 

أ خر ماد حصال  – 12/8/2013)سافر سيادت( فى 
 بمرتب(. 11/8/2018علي( عام خامس حتى 

وافق 
 المجلس

وافق ولجناااة الكلياااة  النظااار فاااي اقتاااراح مجلاااس القسااامبقسم  ساعدمس درمحمد سعيد أبراهيم . إم 2
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 الهندسة الكيميائية عبد هللا
وعضو االجازة 

ة بجامعة الدراسي
ى  بالواليات ميسور

 المتحدة االمريكية

ة علااى ماان  ساايادت( عااام بالموافقااللعالقااات الثقافيااة 
حتااااى   19/9/2018ثااااانى للتاااادريب اعتباااااراأل ماااان 

 بدون مرتب. 18/9/2019
للحصاااول علاااى  19/1/2014( فاااى )ساااافر سااايادت

أ خر ماد حصال عليا(  –درجة الدكتوراة من امريكا 
باااااادون  18/9/2018عااااااام أول للتاااااادريب حتااااااى 

 مرتب(. 

 المجلس
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 -: تطبيق اللوائ   – د
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
حمد مجدى فتحى . أم
 براهيمإ

هندسة البقسم  عيدم
وعضو  الميكانيكية

ة الدراسية االجاز
بجامعة بوردو 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

ولجنة الكلية النظر فى اقتراح مجلس القسم 
تطبيق اللوائ  بالموافقة على للعالقات الثقافية 

على سيادت( وذلك بقبول استقالت( اعتباراأل من 
)اليوم التالى النتهاء اجازة  24/2/2018

طالبت( التدريب( نظراأل لظروف عائلية خاصة مع م
 وضامن( بالنفقات.

للحصول على  24/2/2012)سافر سيادت( فى 
خر مد حصل علي( أ -درجة الدكتوراة من امريكا 

 20/7/2017فترة للتدريب العملى اعتباراأل من 
 بدون مرتب(. 23/2/2018حتى 

وافق 
 المجلس

 

 -: اإللتحاق ببرنامج الجامعة المصرية اليابانية :اً رابع
 القرار البيان القسمالوظيفة/ االسم م

 محمود عمر محمد. م 1

  درس مساعدم
الهندسة بقسم 

 الميكانيكية

ولجنااة الكليااة للعالقااات النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام 
ة علااى باادء الدراسااة ببرنااامج الجامعااة بالموافقااالثقافيااة 

المصاااارية اليابانيااااة للعلااااوم والتكنولوجيااااا اعتباااااراأل ماااان 
الاادكتوراه ولماادة للحصااول علااى درجااة  2018ساابتمبر 

 ثالث سنوات على نفقة البعثات.
 (21/8/2017)تاريخ تعيين مدرس مساعد فى 

وافق 
 المجلس

 ياسر عادل عباس. م 2

  ساعدمدرس م
الهندسة بقسم 

 الميكانيكية

ولجنااة الكليااة للعالقااات  النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام
ة علااى باادء الدراسااة ببرنااامج الجامعااة بالموافقااالثقافيااة 

صاااارية اليابانيااااة للعلااااوم والتكنولوجيااااا اعتباااااراأل ماااان الم
للحصااول علااى درجااة الاادكتوراه ولماادة  2018ساابتمبر 

 ثالث سنوات على نفقة البعثات.
 (.17/12/2015)تاريخ تعيين مدرس مساعد فى 

وافق 
 المجلس

3 
محمد رياض عزت . م

 تركمانى

  ساعدمدرس م
هندسة بقسم 

الرى 
 والهيدروليكا

ولجنااة الكليااة للعالقااات مجلااس القساام  النظاار فااي اقتااراح
ة علااى باادء الدراسااة ببرنااامج الجامعااة بالموافقااالثقافيااة 

المصاااارية اليابانيااااة للعلااااوم والتكنولوجيااااا اعتباااااراأل ماااان 
للحصااول علااى درجااة الاادكتوراه ولماادة  2018ساابتمبر 

 ثالث سنوات على نفقة البعثات.
 (.13/12/2017)تاريخ تعيين مدرس مساعد فى 

وافق 
 جلسالم
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 رحمة فر  حسون محمداسم الطالب:  

والبالطات المستمرة ذات  (T)تقوية الكمرات المستمرة موضوع: 
سلحة ا تجاهين في األنحناء والقص بإستخدام رقائق ألياف الكربون الم

 .بالبوليمرات بإستخدام نموذ  العناصر المحددة
)دراسة نظرية لتقوية الكمرات مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

فى ا نحناء بإستخدام  Tالخرسانية المسلحة المستمرة على شكل حرف 
علماأل ب ن هذا التحديد ال  رقائق ألياف الكربون المسلحة بالبوليمرات(

 يمس جوهر البحث.
Theoretical study of strengthening of continuous RC 

T-section beams in flexure using CFRP laminates. 

أ.د. فهمى على فت  الباب ، أ.د. سعيد محمد عالم ، أ.د. تحت إشراف:  
 جمال أحمد محمد السعدى ، أ.د. أحمد مختار طرابية.

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاأل              ى فت  الباب    أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. فهمى عل -1
 رئيساأل و
  أستاذ بكلية الهندسة جامعة ليفربول انجلتراأ.د. أحمد إبراهيم الشيخ        -2

 عضوا أل 
                              أستاذ بالكلية أ.د. طارق إبراهيم عبيدو      -3

 عضواأل 
مشرفاأل              أستاذ وعميد الكلية  أ.د. سعيد محمد عالم         -4
 عضواأل و

 دكتوراه
نسبة 

ا قتباس 
26% 

 ربيع
2010 

وافق 
 المجلس

 خالد محمد خليفة محمداسم الطالب:  

األداء الزلزالى لإلطارات الحديدية المزوده ب ربطة مقيده ضد موضوع: 
 .ا نبعا 

Seismic performance of steel frames provided with 

buckling-restrained braces. 

 أ.د. حمدى محمد أبو الفت  ، أ.د. أحمد شامل فهمى.تحت إشراف:  
* المهندس المذكور ل( بحث منشور في : مجلة هندسة ا سكندرية 

 .5/7/2018بتاريخ 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

    أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنوفيةأ.د. كمال سيد قنديل         -1
 رئيساأل 

            بالكلية  أ.د. هشام على زين الدين  أستاذ ورئيس القسم -2
 عضوا أل 

مشرفاأل               أ.د. حمدى محمد أبو الفت    أستاذ مساعد بالكلية -3
 عضواأل و
مشرفاأل       أستاذ مساعد متفرغ بالكليةأ.د. أحمد شامل فهمى         -4
 عضواأل و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
27% 

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد مصطفى مصطفى أحمد الشبورىاسم الطالب:  

 .مقاومة الخرسانة الجيوبوليمرية للكبريتاتموضوع: 
اومة المونة الجيوبوليمرية )مقمع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

 علماأل ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. لكبريتات الماغنسيوم(

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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Magnesium sulfate resistance of geopolymer mortar. 

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

 * المهندس المذكور ل( بحث منشور في :
Construction and Building Materials.184-2018, Pages 111-127. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                أستاذ متفرغ بالكليةحمد محمد دياب                  أ.د. أ -1

 رئيساأل 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة أ.د. محمد محمد يسرى الشيخ         -2

 عضوا أل المنصورة
مشرفاأل               أستاذ بالكلية   السيد اليمنى          أ.د. حافظ  -3
 عضواأل و
      أ.د. عبد المعطى محمد عبد المعطى  أستاذ مساعد بالكلية -4

 عضواأل مشرفاأل و

نسبة 
ا قتباس 

28% 

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 الهادى عمرعبد الهادى محمد عبد اسم الطالب:  
إدارة المخاطر الحرجة للمشروع بإعتبار المخاطر المتداخلة تحت ظروف موضوع: 

 .قيود الميزانية

 .أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق ، أ.د. شريف محمد حافظتحت إشراف:  
وذلك بإضافة د. ياسر محمد حيور المدرس بالكلية إلى لجنة ا شراف لحاجة 

 .البحث الى تخصص سيادت(

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 

 الهندسة الكهربية :: قسم ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 محمد شوقى محمد غازىاسم الطالب:  

التحكم في أنظمة القدرة الكهربية التي تعمل بالطاقة الشمسية موضوع: 
 . للحصول على القدرة القصوى

Control of photovoltaic power systems for maximum power.  

 .أ.د. راجى على رفعت حمدىتحت إشراف:  

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 طارق سعيد محمد محمد نجماسم الطالب:  

 . آلية إنهيار العازالت الصلبة بالتفريغات الجزئية الداخليةموضوع: 
Mechanisms of breakdown of solid dielectrics by 

internal partial discharges.  
أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين ، د. مصطفى عبده تحت إشراف:  

 .رفاعى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مروه حسن فهمى هاشم الشريفاسم الطالب:  

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

)التقنيات األمن(  خفاء البيانات مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 
علماأل ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر  والصور داخل إشارات الصوت(

 البحث.
Secured techniques for image and data hiding in 

audio signals. 

أ.د. سعيد السيد إسماعيل الخامى ، أ.د. نهى عثمان تحت إشراف:  
 قرنى.

 * المهندس المذكور ل( بحث منشور في : 
* Multimedia Tools and Applications. Impact Factor: 

 دكتوراه
نسبة 
س ا قتبا
24% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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1.57. 

* 32nd General Assembly and Scientific Symposium of 

URSI, Montreal, Canada, 23 August. 2017. 

2nd International Conference on Advanced Technology 

and Applied Science (ICaTAS2017) September 12-14, 

2017, Alexandria, Egypt. 

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

 رئيساأل مشرفاأل و
               أستاذ متفرغ بالكلية         أ.د. أنسى أحمد عبد العليم -2

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

 عضواأل 
مشرفاأل               أستاذ بالكلية. نهى عثمان قرنى                أ.د -4
 عضواأل و

 وسام محمد عبد الفتاح سالمة عبد السالماسم الطالب:  

 .ت مين البيانات متعددة الوسائطموضوع: 
Securing multimedia data. 

أ.د. حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، أ.د. ياسمين أبو تحت إشراف:  
 .السعود صال 

  * المهندس المذكور ل( بحث منشور في :
The Journal of the Institute of Telecommunications 

Professionals (ITP) Vol. 12, Part 4, December 2018. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاأل              أ.د. حسن محمد الكمشوشى  أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساأل و
رغ بكلية الهندسة جامعة أستاذ متفأ.د. حمدى أحمد الميقاتى          -2

 عضوا أل   المنصورة
                            أ.د. نهى عثمان قرنى           أستاذ بالكلية -3

 عضواأل 

 دكتوراه
نسبة 

ا قتباس 
21% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 نورين محمد هيبة منصوراسم الطالب:  

 .حل مشكلة قنوات ا تصال والشبكات الالسلكية موضوع:
)خوارزمية تكيفية لتعيين القنوات وموازنة مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

علماأل ب ن هذا التحديد  (IEEE 802.11المرنة  WLANاألحمال في شبكات 
 ال يمس جوهر البحث.

An adaptive algorithm for channel assignment and load 

balancing in elastic IEEE 802.11 WLANs. 

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

 * المهندس المذكور ل( بحث منشور في : 
13th International Computer Engineering Conference, 

ICENCO’2017, December 27-28, 2017, Cairo University, Egypt. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                                أستاذ بالكلية أ.د. مسعود بشير الغنيمى   -1

 رئيساأل 
  أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا     أ.د. إيهاب فاروق بدران -2

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
18% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 عضوا أل 
              ةأستاذ مساعد بالكلي    أ.د. محمد عمرو مختار     -3

 عضواأل مشرفاأل و

شكيل ت
لجنة 

ا متحان 
 الشامل

 طارق يحيى عطية جاب هللااسم الطالب:  

 .التحريك الكهربىموضوع: 
Electrical drives. 

 .أ.د. محمد مجدى أحمدتحت إشراف: 
  -ة من : على أن تكون اللجنة مكون

                    أ.د. محمد زكريا مصطفى         أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساأل 

                    أ.د. مدحت مصطفى الجنيدى   أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضواأل 

         أ.د. محمد مجدى أحمد              أستاذ متفرغ بالكلية -3
 عضوا أل مشرفاأل و

 
 خريف
2017 

ق واف
 المجلس

 خالد فر  شحات( سالمةاسم الطالب:  

 .التحكم في اآلالت الحثية متعددة األوج(موضوع: 
Control of multiphase induction machines. 

 .أ.د. محمد مجدى أحمدتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

           أ.د. محمد مجدى أحمد             أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساأل مشرفاأل و

                   أ.د. محمد يسرى جمال الدين     أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضواأل 

         أ.د. تامر حلمى عبد الحميد     أستاذ ورئيس القسم بالكلية -3
 عضوا أل 

 
 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 إسراء محمد عبد الصادق أحمداسم الطالب:  

 .المنظومات الصناعية عالية الكفاءةموضوع: 

أ.د. إبراهيم فؤاد العرباوى )رحم( هللا( ، أ.د. حمدى عاشور ، تحت إشراف:  
 .د. محمد مصطفى محمود

و ذلك بإضافة أ.د. راجى على رفعت األستاذ المساعد بالكلية إلى لجنة 
 العرباوى. ا شراف لوفاة أ.د. إبراهيم فؤاد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلب(

 دكتوراه منى محمود على كاسباسم الطالب:  
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
طلب 

 المشرفين

 دكتوراه ماجد محمد حنفى مصطفى حنفىاسم الطالب:  
 ربيع
2012 

وافق 
 المجلس

 دكتوراه أحمد عبد الفتاح سعد الكومىب:  اسم الطال
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 

 -الهندسة المعمارية :: قسم ثالثاً 

من  
 الدرجات

 أحمد محمد يوسف توتواسم الطالب:  

المدخل البارامترى لتحقيق األداء األمثل في المباني موضوع: 
 . السكنية في المناخ الحار الجاف

A parametric approach for achieving optimum 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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residential building performance in hot arid zone.  
 .أ.د. محمد أنور فكرى ، د. وليد عبد العالتحت إشراف: 

 عبد هللا جبار حميدى الربيعىاسم الطالب:  

ية لتوفير الطاقة إستخدام الزجا  في واجهات المباني السكنموضوع: 
 . بشكل مستدام في العراق "حالة الدراسة : مدينة البصرة"

Using glass on residential buildings' facades 

toward sustainable energy – saving in Iraq. "A 

case study of Basra city – Iraq." 
 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. زياد محمد طارق الصيادتحت إشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

من  
 الدرجات

 معتز محمد حامد أحمد يوسفاسم الطالب:  

 . تصميم المباني الخضراء : نمذجة معلومات البناء ك داةموضوع: 
Green building design: BIM as a tool.  

الحجلة، د. زياد محمد طارق الصياد، أ.د. خالد السيد تحت إشراف: 
 .د. سامى السيارى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 عايدة جمال فتحى قطباسم الطالب:  

البناء في إدارة الطاقة دور تقنيات نمذجة معلومات موضوع: 
 . في المباني الخضراءالمتجددة 

The role of building information modeling (BIM) 

techniques on renewable energy management in 

green buildings.  
 .أ.د. أحمد منير سليمان ، د. عالء عادل منصورتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 نرمين نش ت فهمى حسن أبو ريااسم الطالب:  

 .ة المستدامةالتجمعات العمرانيموضوع: 

 –)التجمعات العمرانية المستدامة مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 
تصميم وتقييم الشوارع بإستخدام نظام لييد للمجاورات السكنية ك داة 
 ، الحالة الدراسية : مدينة بر  العرب الجديده، ا سكندرية، مصر (

 علماأل ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Sustainable urban neighborhoods – design and 

assessment of streets using LEED-ND as a tool 

(Case study: New Borg Al Arab city, Alexnadria, 

Egypt). 
 .أ.د. يسرى عبد القادر عزام، أ.د. خالد السيد الحجلةتحت إشراف:  

 * المهندس المذكور ل( بحث منشور في : 

Role of Engineering towards a better environment 

(RETBE17') Alexandria, Egypt, Dec. 2017 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاأل         أ.د. يسرى عبد القادر عزام     أستاذ متفرغ بالكلية        -1
 رئيساأل و
         أ.د. حاتم عبد المنعم الطويل    أستاذ بكلية الهندسة جامعة الدلتا -2

 عضواأل 
       أ.د. إبراهيم السيد معروف    أستاذ مساعد بالكلية                  -3

 عضواأل 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 

27% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 كارول أشرف كمال إبراهيم الراهباسم الطالب:  

 .ك  دارة التصميم نحو منهج التصميم المتكاملإدراموضوع: 
)الربط بين مبادئ التصميم التكاملى مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

علماأل ب ن  وا دارة المعمارية : مدخل نحو جودة أعلى للمنتج المعمارى(
 هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

Linking the integrative design principles and 

architectural management: An approach towards 

higher quality of the architectural. 

أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم ، أ.د. إنجى أحمد حسن تحت إشراف:  
 .متولى الشريف

 * المهندس المذكور ل( بحث منشور في : 
11th International Conference on Urban Planning. 

Architecture and Transportation Engineering 

(UPATE-18). London, U.K. from 25 to 26 June 2018 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أ.د. حسن كمال عبد السالم     أستاذ بالكلية                     مشرفاأل  -1
 رئيساأل و
للعلوم  أستاذ مساعد باالكاديمية العربيةأ.د. عالء الدين ناجى سرحان     -2

                         والتكنولوجيا
                                                                                       

 عضواأل 
                     أ.د. دينا ممدوح نصار              أستاذ مساعد بالكلية -3

 عضواأل 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اس ا قتب
20% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 آمنة سمي  شحادة الحلبىاسم الطالب:  

تطبيقات الدافع ا فتراضى ، نظم المعلومات الجغرافية في موضوع: 
 .التخطيط العمرانى والتصميم الحضرى
ك داة لصنع  VRGIS))تقييم ت ثير )مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

 –ى ، حالة الدراسة: مدين( رف  القرار التخطيطى على المستوى المحل
 علماأل ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. غزة(

Assessing the impact of VRGIS as a tool for urban 

decision making in local planning. A case study of 

Rafah City – Gaza. 

 .أ.د. هانى محمد عبد الجواد عياد ، د. زياد الصيادتحت إشراف:  
* المهندس المذكور ل( بحث منشور في : مجلة هندسة ا سكندرية بتاريخ 

17/7/2018. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                         أ.د. هانى محمد عياد           أستاذ بالكلية -1
 رئيساأل مشرفاأل و

                          أ.د. إبراهيم السيد معروف  أستاذ مساعد بالكلية -2
 عضواأل 

جامعة   – بكلية الهندسةأ.د. شريف أحمد شتا          أستاذ مساعد  -3
                        المنصورة

                                                                                       
 عضواأل 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 

26% 

 عربي
2013 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

شكيل لجنة ت
ا متحان 
 الشامل

 آيات أيمن عبد العزيز إبراهيماسم الطالب:  

تنسيق الشوارع الرقمى : مدخل مدمج نحو نوعية أفضل موضوع: 
 .بالفراغات الحضرية

Digital streetscape: A hybrid approach towards 

 
 ربيع
2017 

وافق 
 المجلس
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better livability in urban spaces. 

 أ.د.  حسن محمد كمال عبد السالمتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

   أستاذ ورئيس القسم بالكليةحميد فرغلى           أ.د. طارق عبد ال -1
 رئيساأل 

مشرفاأل        أستاذ بالكلية أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم     -2
 عضواأل و

               أستاذ بالكليةور فكرى                    مد أنأ.د. مح -3
 عضوا أل 

               أستاذ بالكليةلد السيد الحجلة                 أ.د. خا -4
 عضوا أل 

                أ.د. هانى محمد عبد الجواد عياد        أستاذ بالكلية -5
 عضوا أل 

 

  -هندسة الميكانيكية :ال: قسم  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 إبراهيم عبد المنعم على عوضاسم الطالب:  

دراسة عملية ونظرية للحمل الحر داخل فجوات هوائية موضوع: 
 . مستطيلة مع وجود مصدرين للحرارة

Experimental and numerical study on natural 

convection in rectangular air cavities with two 

discrete heaters.  
أ.د. سامى مرسى الشربينى ، أ.د. محمد عبد الفتاح تحت إشراف: 

 .طعيم(

 دكتوراه
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 باسم أحمد مبروك مصطفىاسم الطالب:  
الدراسة التوقعية ل داء المحتمل لمحطات تعمل بالدورة موضوع: 

 . المركبة
Performance prediction and procedure of combined 

cycle power plant.  
 .أ.د. مدحت محمود سرورتحت إشراف:  

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 عمر أسامة ربحى عارفاسم الطالب:  

 . تحليل أداء مقطر شمسى بإستخدام ميكانيكا الموائع العدديةموضوع: 
Performance analysis of solar water distiller using CFD.  

أ.د. إيهاب جابر آدم ، أ.د. محمد السيد على يوسف ، د. تحت إشراف: 
 .أحمد بهاء الدين محمد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 ملك مراد منير فهيماسم الطالب:  

 .تطبيقات في المعدات الحراريةضوع: مو
)عالقة جديدة بين عدد وحدات إنتقال مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

علماأل ب ن هذا التحديد ال يمس  الحرارة و كفاءة بر  التبريد المتعاكس(
 جوهر البحث.

A novel correlation between the number of transfer units 

and the effectiveness of a cross flow wet cooling tower. 

 .أ.د. محمد عبد الحليم حسب ، أ.د. وائل محمد المغالنىتحت إشراف: 
 * المهندس المذكور ل( بحث منشور في :

*264th International Conference on Science, Technology, 

Engineering and Management (ICTEM),Cairo, Egypt,  11th-

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
17% 

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس
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12th July,2018 

  -على أن تكون اللجن( مكون( من : 
مشرفاأل           أ.د. محمد عبد الحليم حسب   أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساأل و
                    أ.د. عبد الحميد عطية السيد  أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضواأل 
مشرفاأل                  أ.د. وائل مصطفى المغالنى   أستاذ بالكلية -3
أًل عضو  وا أل
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم أ.د. محمد محمود أبو العزم     -4

                   والتكنولوجيا
                                                                                

أًل   عضوا أل

 خالد مصطفى على فتحى الفقىاسم الطالب:  

 .دراسة أداء نظم التخزين الحراريةموضوع: 
)تحليل أداء نظام تخزين طاقة مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

 علماأل ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. كيميائى حرارى(
Performance analysis of a thermochemical energy 

storage system. 

أ.د. أسامة أحمد على السمنى ، د. محمود السيد محمود تحت إشراف: 
 .بدوى الشنيطى

 المهندس المذكور ل( بحث منشور في : 
Role of Engineering towards a better environment 

(RETBE17') Alexandria, Egypt, Dec. 2017 
  -على أن تكون اللجن( مكون( من : 

                 أستاذ متفرغ بالكلية   نى    أ.د. سامى مرسى الشربي -1
 رئيساأل 

مشرفاأل               أ.د. أسامة أحمد السمنى           أستاذ بالكلية -2
 عضواأل و
أستاذ بمدينة األبحاث العلمية أ.د. محمد السيد على يوسف      -3

 والتطبيقات 
           ية ببر  العربالتكنولوج                                             

أًل   عضوا أل

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
28% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

شكيل لجنة ت
ا متحان 
 الشامل

 سالم أحمد ناجى قريطماسم الطالب:  

 .إستخالص الطاقة من ا هتزازت الميكانيكيةموضوع: 
Energy harvesting from mechanical vibrations. 

 .أ.د. حسن أنور الجملتحت إشراف: 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

              أ.د. طاهر حمد هللا عوض            أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساأل 

              أ.د. كامل عبد العظيم الشوربجى   أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضواأل 

             أستاذ متفرغ بالكلية دل أحمد عبد الرحمن         أ.د. عا -3
 عضوا أل 

مشرفاأل    أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. حسن أنور الجمل               -4
 عضوا أل و

                     أستاذ بالكلية أ.د. أسام( أحمد السمنى             -5

 
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس



29 

  2018 /14/8بتاريخ  األولىالجلسة 

 عضوا أل 

تعديل لجنة 
 شرافإ

 مصطفى محمد مصطفى زيتوناسم الطالب:  

 .تخزين الطاقة الحراريةموضوع: 

أ.د. مدحت محمود سرور ، أ.د. محمد عبد الحليم تحت إشراف:  
 .حسب

وذلك بإضافة د. محمد على السيد النقيب المدرس بالكلية إلى لجنة 
 ا شراف لحاجة البحث الى تخصص سيادت(.

 دكتوراه
 خريف
2013 

وافق 
 جلسالم

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلب(

 خالد محمد نجيباسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2017 

وافق 
 المجلس

 محمد السيد حجازىاسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2011 

وافق 
 المجلس

 

 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 رجاتالد

 محمد عباس محمد النجاراسم الطالب:  

دراسة إنتقال الحرارة في المفاعالت غير المتجانسة موضوع: 
 .بإستخدام ملفات تبريد داخلية

Heat transfer behavior of heterogeneous reactors 

with an internal cooling coil system.   
.د. شعبان على عطية أ.د. يحيى عبد القادر الطويل ، أتحت إشراف:  

 .نصير ، أ.د. مصطفى إبراهيم أحمد سالم

 دكتوراه
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

من  
 الدرجات

 محمد صالح أحمد مرسى الشرقاوىاسم الطالب:  

 .تصميم مفاعل هدرجة والمضخ( المغذيةموضوع: 
Design of hydrogenation reactor and feeding pump.   

 .أ.د. حسن عبد المنعم فر تحت إشراف:  

ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2010 

وافق 
 المجلس

 نرمين إبراهيم جعفر إبراهيماسم الطالب:  

 .إزالة الكروم من مياه الصرف الصناعىموضوع: 
Removal of chromium from industrial waste water.   

 أ.د. أحمد أمين زعطوطتحت إشراف: 

اجستير م
 الهندسة

 خريف
2008 

وافق 
 المجلس

 شريف فتحى محمود سليماناسم الطالب:  

حساب الكفاءة الحرارية لمبادل حرارى في صناعة أسود موضوع: 
 .الكربون

Estimating thermal efficiency of a heat exchanger in 

carbon black industry.   
 .أ.د. حسن عبد المنعم فر تحت إشراف:  

اجستير م
 الهندسة

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 شيماء هالل السيد هاللاسم الطالب:  

دراسة ت ثير مؤشرات التشغيل على كفاءة مفاعل صناعى موضوع: 
 .ألكسدة النشادر

Study of effect operation parameters on the 

performance of an industrial ammonia oxidation 

reactor.   
 .أ.د. حسن عبد المنعم فر  ، د. دينا عبد القادر الجيارف:  تحت إشرا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 أحمد بهجت رزق حسين الفيشىاسم الطالب:  

تخليق محسنات سريان جديدة وتطبيقها على الخامات موضوع: 

ماجستير 
العلوم 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 .البترولية المصرية
Synthesis of an new flow improvers and its 

applications for Egyptian waxy crude oils.   
 أ.د. مصطفى إبراهيم سالم ، د. دينا عبد القادر الجيارتحت إشراف: 

 الهندسية
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 -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 ةبسنت يسرى أحمد حسن عويضاسم الطالب:  

 .طوير مواد بوليميرية طبيعية  زالة بقع الزيت البتروليةتموضوع: 
ة بوليمرية  زالة )تطوير مواد طبيعيمع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

علماأل ب ن هذا التحديد ال يمس  نمذجة عملية التنقية(بقع الزيتية و
 جوهر البحث.

Development of polymeric materials for removing 

petroleum oil spills and modeling of the purification 

process. 

أ.د. أحمد أمين زعطوط ، أ.د. هشام محمد عبد الفتاح تحت إشراف:  
 .سليمان

 * المهندس المذكور ل( بحث منشور في : 
(The IRES) 128th International Conference, Beijing, 

China, 15-16 July, 2018 
  -من : على أن تكون اللجن( مكون( 

           أستاذ متفرغ بالكلية        أ.د. حسن عبد المنعم فر        -1
 رئيساأل 

مشرفاأل   أستاذ متفرغ بالكلية        أ.د. أحمد أمين زعطوط           -2
 عضواأل و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة               أ.د. نبيل محمود عبد المنعم -3

  جامعة القاهرة
                                                                                 
أًل   عضوا أل

عميد معهد بحوث التكنولوجيا  أ.د. هشام محمد عبد الفتاح سليمان  -4
 بمدينة 

مشرفاأل       األبحاث العلمية                                               
أًل و  عضوا أل

 دكتوراه
نسبة 

ا قتباس 
24% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 مدحت محمد شحات( محمد محمداسم الطالب:  

تحضير وتعيين خواص مستحلبات شمعية جديدة ل غراض موضوع: 
 .الصناعية

Preparation and characterization of novel wax 

emulsion for industrial uses. 

إبراهيم سالم أ.د. حسن عبد المنعم فر  ، أ.د. مصطفى تحت إشراف:  
 .، د. طارق محمد عباس فهمى

 * المهندس المذكور ل( بحث منشور في : 
Role of Engineering towards a better environment 

(RETBE17') Alexandria, Egypt, Dec. 2017 
  -على أن تكون اللجن( مكون( من : 

مشرفاأل           أ.د. حسن عبد المنعم فر       أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساأل و
                   أ.د. أحمد أمين زعطوط          أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضواأل 
 أستاذ بمدينة األبحاث العلمية ببر  العربأ.د. منى السيد عثمان           -3

أًل   عضوا أل
مشرفاأل        د. طارق محمد عباس فهمى   مدير عام شركة أسبك  -4
أًل و  عضوا أل

ماجستير 
علوم ال

 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
28% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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     -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

إعادة 
تشكيل لجنة 

 الحكم

 منال فوزى عبد العظيم ندااسم الطالب:  

 .أغشية مستحدثة لعمليات الفصلموضوع: 
مع تحديد عنوان البحث ليصب  : )أغشية مستحدثة  ستبدال الجلد 

 علماأل ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.التالف( 
Innovative scaffold for skin tissue repair. 

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

  -على أن تكون اللجن( مكون( من : 
                       أ.د. حسن عبد المنعم فر   أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساأل 
مشرفاأل              أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. منى محمود نعيم          -2
 عضواأل و
 –واشنطن  -أستاذ بمدرسة هاوارد للطب أ.د. زكى الشريف           -3

                  أمريكا
                                                                                 

أًل   عضوا أل
 نشغال(  Prof. Dr. Yuichi Tei * نظرا:  عتذار المحكم األجنبي 

 ، أ.د. عبير أحمد منير لتواجدها خار  البالد لمدة ستة أشهر

 دكتوراه
 خريف
2010 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
ا متحان 
 الشامل

 أميرة عيد محمد أبو طالباسم الطالب:  

 .مترية في عمليات التحليةإستخدام الموائع النانوموضوع: 
The application of Nano fluids in desalination. 

 .أ.د. يحيى محمد صبرى الشاذلىتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

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

                       أستاذ متفرغ بالكلية             أ.د. أحمد أمين زعطوط -2
 عضواأل 

                      أ.د. يحيى محمد صبرى الشاذلى    أستاذ بالكلية -3
 عضواأل مشرفاأل و

 
 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس

 أحمد صالح الدين محمد عبد العزيزاسم الطالب:  

على بعض وحدات خط  دراسة في إستخدام نظام طبقات الحمايةموضوع: 
 .إنتا  الحديد با ختزال المباشر

Study in the use of LOPA on some units of iron 

production by direct reduction. 

 .أ.د. حسن عبد المنعم فر تحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاأل                      أ.د. حسن عبد المنعم فر   أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساأل و
أ.د. منى السيد عثمان       أستاذ مساعد بمدينة األبحاث العلمية ببر   -2

                     العرب
                                                                                         

 عضواأل 
                             ساعد بالكليةأ.د. ياسمين أسامة فؤاد       أستاذ م -3

 عضواأل 

 
 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 -هندسة اإلنتاج :: قسم اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

وافق  خريفماجستير  كريم أحمد محمد مجاهداسم الطالب:  إلغاء 
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التسجيل 
بناء على 
 طلب(

العلوم 
 الهندسية

 المجلس 2015

 أمنية رضا رشدى السباعى مزروع:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 

 -: الرى والهيدروليكاهندسة : قسم  اً سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عالء إسماعيل إبراهيم الدوراسم الطالب:  

 .لنيل الرئيسيةالطرق ا حصائية المتقدمة لمحطات نهر اموضوع: 
)التحليل ا حصائى المتطور مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

للتصرفات الماره عند المحطات الرئيسي( لنهر النيل بإستخدام 
 علماأل ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. النماذ  العشوائية(

Advanced statistical analysis of discharges of main 

river Nile key stations via stochastic modeling. 

 .أ.د. محمد عبد الرحمن الجنانينىتحت إشراف:  
 * المهندس المذكور ل( بحث منشور في : 

Water Resources and the regime of water bodies, 

ISSN 0097-8078, Vol.45, No.3, pp.326-337, 2018. 
  -على أن تكون اللجن( مكون( من : 

  بد الرحمن الجنانينى     أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. محمد ع -1
 رئيساأل مشرفاأل و

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة .د. عالء الدين محمد الظواهرى   أ -2
 جامعة 

                        القاهرة                                              
 عضواأل 

          متفرغ بالكلية أستاذاروق عبد هللا الفتيانى         أ.د. ف -3
 عضوا أل 

 دكتوراه
نسبة 

ا قتباس 
9% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

تعديل لجنة 
 إشراف

 غيداء يوسف محمد الزماسم الطالب:  

 .تطوير األداء المستقبلي لنظم النقل النهرى في مصرموضوع: 

 .أ.د. حسام الدين محمد مغازىتحت إشراف:  
يمان المدرس بالكلية إلى لجنة وذلك بإضافة إسم د. محمد رضا سل

 .ا شراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادت(

 دكتوراه
 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

     -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  ثامناً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 على أحمد شوقى على أحمد رخااسم الطالب:  

ص قنوات ا تصال في شبكات الراديو في طرق تخصيموضوع: 
 .ا دراكية

On channel assignment techniques in cognitive 

radio networks. 

أ.د. شريف إبراهيم محمود ربيع ، أ.د. ياسمين أبو تحت إشراف:  
 .السعود صال  متولى ، د. حسين على عبد اللطيف طبلية

  -على أن تكون اللجن( مكون( من : 
أستاذ بكلية العلوم جامعة يسرى حسين حسين عبد القادر   أ.د.  -1

      االسكندرية
                                                                                

 رئيساأل 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
19% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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  أستاذ مساعد بالكليةأ.د. ياسمين أبو السعود صال  متولى     -2
 عضواأل مشرفاأل و

     ازق           أستاذ مساعد بالكلية  أ.د. عمرو محمد عبد الر -3
أًل  أًل أًل  عضوا أل

* وافق مجلس القسم على عدم إعادة المقررات التكميلية التي مر عليها 
اكثر من خمس سنوات حيث أن هذه المقررات لم تؤثر على سير دراسة 

 الطالب.

 محمد عماد محمد خضرالب:  اسم الط

 .التصميم والتحليل االنحدارىموضوع: 
Design of experiment and regression analysis with 

application. 

أ.د. جالل أحمد القرصى ، أ.د. عمرو محمد عبد تحت إشراف:  
 .الرازق ، د. بسيونى مصطفى السهيلى

 * المهندس المذكور ل( بحث منشور في : 
20th International Journal of Mechanical and Materials 

Engineering (ICAEM) Vol.12, pp. 378-384. 

In the International Conference on Applied and Engineering 

Mathematics, Lisbon, Portugal, April 16-17, 2018.  

  -على أن تكون اللجن( مكون( من : 
مشرفاأل      ى         أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. جالل أحمد القبرص -1
 رئيساأل و
    أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرةأ.د. عبد الكريم شعبان حسن    -2

 عضواأل 
      أ.د. فاروق أحمد البرقى           أستاذ مساعد متفرغ بالكلية -3

 عضواأل 
األ مشرف   أ.د. عمرو محمد عبد الرازق    أستاذ مساعد بالكلية   -4
أًل و أًل أًل  عضوا أل

* وافق مجلس القسم على عدم إعادة المقررات التكميلية التي مر عليها 
اكثر من خمس سنوات حيث أن هذه المقررات لم تؤثر على سير دراسة 

 الطالب.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
16% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  تابع

شكيل لجنة ت
 الحكم

 عمرو جمال السيد شحات( عبد القادراسم الطالب:  

 .تعزيز إنعاش الكسب للمكبرات البصرية شب( الموصلةموضوع: 
مع تحديد عنوان البحث ليصب  : )تعزيز إنعاش الكسب لمكبرات أشباه 
الموصالت البصرية الكمية النقطية( علماأل ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر 

 البحث.

Enhancing gain recovery in quantum dot 

semiconductor optical amplifiers. 

 .أ.د.على محمد عكاز ، أ.د. السيد أحمد إسماعيلتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجن( مكون( من : 

مشرفاأل   أ.د. على محمد عكاز                  أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساأل و
مشرفاأل   ماعيل             أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. السيد أحمد إس -2
 عضواأل و
أستاذ متفرغ باألكاديمية العربية أ.د. مصطفى حسين على حسن     -3

 للعلوم 
                     التكنولوجياو                                                

 عضواأل 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
30% 

 خريف
2010 

وافق 
 المجلس
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عد متفرغ أ.د. محمد رزق محمد رزق            أستاذ مسا -4
أًل   بالكلية أًل أًل  عضوا أل

* وافق مجلس القسم على عدم إعادة المقررات التكميلية التي مر عليها 
اكثر من خمس سنوات حيث أن هذه المقررات لم تؤثر على سير دراسة 
الطالب علما ب ن المهندس المذكور قد أدى ا متحان في مادتين في صيف 

 .باقى أربعة موادو 2018
 

 -: الهندسة الصحية: قسم  تاسعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 عالء الدين أثيل عارفاسم الطالب:  
تصميم وتحليل كلف محطات معالجة مياه الصرف التي تعمل موضوع: 

 .جية باألغشيةبالحم ة المنشطة وبالمفاعالت البيولو
* رأت اللجن( تعديل عنوان البحث ليصب  : تصميم و تحليل التكلفة 
لمحطات مياه الصرف التي تعمل بالحم ة المنشطة وباألغشية المطاطية 

 GPS-X and CAPDETWORKS بإستخدام برامج المحاكاة
 ، العراق. دراسة الحالة : تكريت

Design and cost analysis of wastewater treatment 

plant types: Activated sludge and membrane 

bioreactor using GPS-X and CAPDETWORKS 

simulation programs. Case study: Tikirit, Iraq. 

أ.د. محمد طارق فؤاد سرور ، د. سامية أحمد عبد تحت إشراف:  
 .الرحمن على ، د. أحمد محمد ناظم الريدى

ماجستير 
العلوم 
 ةالهندسي

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس

     -: الهندسة الصحية: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
ا متحان 
 الشامل

 أحمد أبو المكارم أبو المكارم شافعاسم الطالب:  

ا ستدامة البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى موضوع: 
 .بالتكامل مع إعادة إستمداد الموارد

Environmental sustainability of wastewater treatment 

plants integrated with resource recovery. 

 .أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفىتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

            أستاذ متفرغ بالكلية             أ.د. محمد صادق العدوى -1
 رئيساأل 

                    كليةأ.د. محمد طارق فؤاد سرور          أستاذ بال -2
 عضواأل 

           بالكلية أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى   أستاذ بالكلية -3
 عضواأل 

           أ.د. محمد حسين عبد المجيد           أستاذ متفرغ بالكلية -4
 عضواأل 

أستاذ بالمعهد العالى للصحة  أ.د. منال محمد أحمد                   -5

 عضواأل  العامة

 
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 

     -: المواصالتهندسة : قسم  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تعديل لجنة 
 إشراف

 أحمد محمود درويش أحمد عيسىاسم الطالب:  

تطوير نموذ  إختيار المواطنين لنظم النقل بين النقل العام موضوع: 
 .سكندرية كمثال تطبيقىوالخاص في المناطق الحضرية المزدحمة ، ا 

أ.د. على محمد عبد المنعم حسن ، د. منير محمود مغازى تحت إشراف:  
 .عبد العال ، د. أيمن صالح أحمد عيسى

وذلك برفع إسم د. أيمن صالح أحمد عيسى المدرس بالكلية من لجنة 

 دكتوراه
 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس
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 ا شراف  عارت( سيادت(.

 رحمن كمال عبد العزيز إبراهيم إسماعيلعبد الاسم الطالب:  

النمذجة المثلى للتقاطعات ذات التحكم بإشارات المرور موضوع: 
 .الضوئية

أ.د. على محمد عبد المنعم ، أ.د. محمد ماهر شاهين ، د. تحت إشراف:  
 .منير محمود مغازى ، د. أيمن صالح أحمد عيسى

بالكلية من لجنة وذلك برفع إسم د. أيمن صالح أحمد عيسى المدرس 
 ا شراف  عارت( سيادت(.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلب(

 دبلوم أكرم السيد ماهر كمال البسومىاسم الطالب:  
 ربيع
2018 

وافق 
 المجلس

 -: النووية واإلشعاعيةهندسة ال: قسم  حادى عشر

 القرار دتاريخ القي الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سام  صابر حسين محمداسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

أ.د. علياء عادل بدوى ، د. آية السيد الشحات ، د. تحت إشراف:  
 .أمير عبد الودود عبد الرسول

  -على أن تكون اللجن( مكون( من : 
               . محمد السيد ناجى             أستاذ متفرغ بالكليةأ.د -1

 رئيساأل 
مشرفاأل               أستاذ بالكلية       أ.د. علياء عادل بدوى       -2
 عضواأل و
   أستاذ متفرغ بهيئة الطاقة الذرية  أ.د. محمد كمال عبد هللا شعت -3

أًل   عضوا أل

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

باس ا قت
29% 

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 

 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  ثانى عشر 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 محمد منصور عبد الفتاح محمود هاللاسم الطالب:  

التنبؤ العددى ألداء الرفاصات البحرية بإستخدام ديناميكا موضوع: 
 .نية على النماذ  الدوامية ا نتقاليةالموائع الحسابية المب

Numerical prediction of the performance of 

marine propellers using CFD simulation with 

transition – sensitive turbulence model. 
أ.د. محمد عباس حلمى قطب ، أ.د. عادل عبد الحليم تحت إشراف:  

 .أحمدبنوان ، د. تامر محمود حامد محمد 

 دكتوراه
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 موضوعات عامة )دراسات عليا(
النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد نتيجة  - 1

 نشائية.دسة ا الهن، الهندسة الكيميائية ، الهندسة الصحية ، في:  2018 ربيعدبلوم الدراسات العليا 
 وافق المجلس على إعتماد النتيجة. القرار:

 

د    النظر في المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن شطب قي - 2
لرسوبها  2014 ة / منى إبراهيم محمد أبو زهرة المقيدة لدرجة الدكتوراه بقسم الهندسة الكهربية في خريف   الطالب

ثالث مرات في ا متحان الشامل وقد سبق إرسال الشطب للجامعة مرتين وقد تم رفض( تطبيقا لقرار مجلس الجامعة في 
 الذى ينص على أن اليوجد حد أقصى لعدد مرات دخول ا متحان الت هيلى. 22/7/2014

بق موافقة الجامعة عليها ، وشطب قيد الطالبة قرر مجلس الكلية تطبيق الئحة الكلية فى هذا الش ن والتى س القرار:
 لرسوبها ثالث مرات فى ا متحان الشامل ، ومخاطبة الجامعة بقرار المجلس.

 
 


